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    O Caminho de Volta    

          The Way Back 
 
    William Marrion Branham 
    23 de Novembro de 1962 
         Shereveport � Louisiana �E.U.A. 

 

01 Vocês podem permanecer assentados. [Uma profecia é dada. � Ed.] Amém. É 
maravilhoso ver a simplicidade das obras do Espírito nas pessoas que são humildes o 
suficiente para ouvirem e crerem nisto, e apenas manter isto� Como nós agradecemos 
esta exortação de Deus para que esperemos, pois Ele fará uma obra entre nós. Nós Lhe 
agradecemos.  

02 Agora, eu fui um pouco longo a noite passada. Eu cheguei há apenas poucos 
minutos atrás, e � e fiquei pesaroso por mantê-los em pé assim. E eu vou tentar me 
apressar esta noite, no que for possível. E, amanhã pela manhã, no café da manhã dos 
Homens de Negócios no Washington...?... E foi-me dito por um irmão que tinha os 
ingressos que estes devem ser comprados esta noite, para ser providenciado lugares  
suficientes. Para ver se eles têm lugares suficientes vendidos para amanhã de manhã, então 
eles poderão aprontar as coisas. E ele disse para terem certeza de conseguirem os seus 
ingressos. E eu suponho que eles estarão na sala da frente, ali em cima, esta noite.  

03 E, amanhã à noite, querendo o Senhor, eu quero� Eu nunca sei, mas apenas 
pensando que Ele queira, eu gostaria de falar sobre algo especial amanhã à noite, que é 
sobre: Nós Temos Tudo Em Cristo. Agora, é um pequeno texto familiar, mas hoje ele apenas 
veio a mim, e eu quero falar sobre isto amanhã à noite, querendo o Senhor. E então eu 
penso que nós teremos uma escola dominical. E então, domingo à noite, querendo o 
Senhor , eu quero pregar sobre o assunto: A Contagem Regressiva. Pronto para a saída da 
igreja (Vê?), a contagem regressiva. Vê? Vocês sabem o que é uma contagem regressiva. 
Vê? E eu creio que podemos provar isto pelas Escrituras, que estamos em uma contagem 
regressiva, bem agora. Agora, então, orem por nós. E se vocês não tiverem alguma igreja 
para ir no domingo pela manhã, nós ficaremos felizes em tê-los aqui e, domingo à noite, é 
claro, se você tem sua própria igreja, aquele é o seu primeiro posto de dever. Nós 
esperamos que você esteja ali. Mas se não tiver, ora, nós ficaremos felizes em tê-los aqui.  
 
 04 E eu penso que nesta noite, se nós pudermos adiantar rápido o suficiente, nós 
vamos ter uma pequena fila de oração. Billy me disse que ele distribuiu alguns cartões de 
oração aqui. Eu penso que isto foi certo, sim, que nós teremos uma fila de oração para orar 
pelos enfermos. E, algumas vezes eu... Alguém� Muitos me disseram várias vezes, 
disseram: �Você deveria ficar com a oração pelos enfermos. Você não deveria tentar fazer 
esta outra...� Mas alguém me chamou há não muito tempo atrás, disse: �Por que você está 
sempre perturbando as mulheres?� Bem, eu não as estou perturbando. Disse: �Bem,� 
Disse: �por que você não deixa as mulheres por conta?� Disse: �Todos aqueles homens 
acerca de suas organizações, e tudo o mais...� Um irmão muito proeminente�  

     E eu disse: �Você não crê que o que elas estão fazendo seja escriturístico, você crê?� 

     Ele disse: �Não.� Mas disse: �O Senhor não te chamou para orar pelos enfermos?� 

     Eu disse: �Sim.� 
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     Ele disse: �Bem, por que você não fica com isto?� 

     Eu disse: �Eu fico�. 

     E ele disse: �Deixe� Se Ele te chamou para orar pelos enfermos, deixe � deixe � deixe 
os pregadores tomarem conta daquilo.� 

     Eu disse: �Mas eles não estão fazendo isto.� 

     Ele disse: �Ora...� 

     Eu disse: �Eu � eu � eu tenho que�� 

     Ele disse: �Ora, a maior parte das pessoas em� eu conheço, eu penso, um milhão de 
pessoas te considera como sendo um profeta.� 

     Eu disse: �Eu não sou nenhum profeta.� 

     Ele disse: �Mas as pessoas pensam a teu respeito desta maneira.� Disse: �Francamente, 
eu mesmo penso assim.� 

     Eu disse: �Obrigado.� Eu disse: �Algumas vezes Ele me mostra coisas que estão por 
acontecer, e Ele ainda nunca me mentiu, e Ele não mentirá. E isto é porque Ele é Deus, 
Ele não pode fazê-lo.� 

     E � e ele disse: �Bem, se tu és um servo de Deus desta maneira, por que você não 
ensina as mulheres e coisas, como receber altos dons espirituais, ao invés de continuar 
incomodando-as acerca de cortarem seus cabelos, e usarem shorts, e maquiagem, e coisas?� 
Disse: �Você deveria ensinar-lhes coisas maiores, e como elas poderiam receber grandes 
dons, e fazerem alguma coisa.� 

     Eu disse: �Como você vai ensinar álgebra quando elas não querem ouvir seu A,B,C? 
Que aprendam aquilo, e então nós começaremos com algo mais.�  

05  Quase soa como um sacrilégio... Um antigo ministro... (Obrigado.) Um antigo 
ministro certa vez foi hospedar um � um encontro em um lugar, e ele disse � pregou a 
primeira noite sobre arrependimento, a segunda noite sobre arrependimento, a terceira 
noite, a quarta noite, quinta noite. Os diáconos se encontraram com ele ali atrás e disseram: 
�Irmão, nós gostamos desta mensagem sobre arrependimento.� Mas disseram: �Você não 
tem algo mais acerca do que possa pregar?� 

     Ele disse: �Oh, sim. Mas esperem até que todos eles se arrependam primeiro, e então 
nós vamos começar com alguma outra coisa.� Então...  

06  Quando eu entrar na casa de Deus e ver todas as coisas alinhadas, parecendo bem, 
então começaremos com alguma outra coisa. Você vê? Então � então nós estamos� 
Vocês� Eu desejo as vossas orações. Eu não digo estas coisas por ser mau. Vocês sabem 
disto. Eu � eu sou zeloso. São filhas de Deus; são filhos de Deus. E nós devemos nos 
comportar desta maneira. Nós devemos agir assim e tentar vir com isto. Eu sou pequeno, e 
rogo as vossas orações por mim; e eu estou orando por vocês. Então nós iremos todos orar 
juntos uns pelos outros, e pode ser que algum dia Deus nos trará a todos, a um grande 
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acontecimento que nos tirará de todo este caos aqui de alguma maneira. Eu já estou como 
que cansado desta velha casa pestilenta de qualquer forma, vocês não estão? Eu gostaria de 
alçar vôo em uma destas manhãs quando Ele vier.  

07  Agora, eu anunciei na noite passada, que depois de falar a respeito do jubileu e 
chamar para retornarem para o pentecostes original e para a mensagem, eu disse que hoje à 
noite eu tentaria falar um pouquinho sobre como conseguir voltar. Vocês sabem, não há 
necessidade de dizer a ninguém o que fazer, a não ser dizer-lhes como fazer isto. Esta é a 
coisa.  

08  Agora, aqui está o texto, o qual eu quero ler, eu o tenho � o tenho usado antes, mas 
talvez não exatamente desta maneira. Mas eu pensei que ele serviria bem, e eu apenas tenho 
que trazê-lo desta forma. Então eu penso que ao trazer isto sobre como conseguir voltar, e 
a� Há muitas maneiras para sair, mas há apenas uma maneira para voltar.  

09  Eu estava... Um companheiro disse certa vez nas � nas montanhas. Ele estava... 
Nós estávamos ali em cima� Um outro companheiro e eu, que éramos guias licenciados 
no Colorado, nós tínhamos um grupo de pessoas do outro lado, um parceirinho equipado. 
E eles me trouxeram alguns companheiros ali, e o próprio guia se perdeu, e ele estava 
vagueando por ali. Ele subiu onde nós estávamos montados num cavalo. Ele disse: 
�Hei�� Este companheiro que estava comigo, o senhor Jefferies, era como que um 
homem de resposta rápida. 

     Ele disse: �Hei,� disse, �como é que a gente sai daqui?� 

     Ele disse: �Como vocês entraram aqui?� 

     Ele disse: �Daquele lado.� 

     Ele disse: �Bem, então aquele é o caminho de saída.� Então, o caminho de volta outra 
vez... Então é isto. Apenas isto.  

10  Vamos ler agora no livro de II Reis, no primeiro capítulo de II Reis, dois ou três 
versículos. E então queremos tomar um � um assunto e usar para um texto: O Caminho de 
Volta. 

     E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. 

     E caiu Acazias pelas grades dum quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu: e enviou mensageiros, 
e disse-lhes: Ide, e perguntai a Baal-Zebu, deus de Ecron, se sararei desta doença. 

     Mas o anjo do Senhor disse a Elias tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do 
rei de Samaria: e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebu, deus de 
Ecron?  

11  E então eu ouvi o irmão Moore falar, uns poucos momentos atrás pelo alto-falante 
ali. E ele não sabia que eu iria ler este texto ou falar sobre um bálsamo. E eu quero ler isto 
em Jeremias 8:22:   

     Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da 
filha do meu povo?  
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     Uma pergunta: �Por quê? Por que a saúde do Meu povo não foi recuperada?�  

12  Agora, eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes por estarmos desfrutando 
este grande tempo de companheirismo, e eu espero que o Senhor não deixe nenhuma 
pessoa vir aqui sem ser salva, e nenhum sem o Espírito Santo, mas que sejam cheios com o 
Espírito Santo, e cada pessoa enferma seja curada. Eu apenas estou olhando adiante para 
isto, e nós estamos crendo nisto.  

13  Agora, nossa história começa esta noite com um povo que tinha, como na noite 
passada, tinha se afastado de Deus. E esta é a coisa mais miserável que eu poderia imaginar, 
é alguém, um crente distante de Deus. E nós descobrimos aqui, que este rei de Samaria, 
Acazias, a razão pela qual ele estava distante de Deus porque ele teve o tipo errado de 
tutor, a forma errada de criação. Sua mãe era uma pagã e seu pai, Acabe, era um israelita 
desviado, E por ali, ele não tinha muita coisa que o trouxesse no caminho do Senhor, ainda 
mais por aquelas pessoas.  

14 E Deus nunca Se deixou ficar sem uma testemunha. E Deus tinha uma testemunha 
naquele dia, mas seu pai odiava aquela testemunha. E seu nome era Elias, o profeta. E sua 
mãe odiava aquela testemunha. Mas ainda assim, ela era a testemunha de Deus, e 
permaneceria sendo. Deus sempre tem um povo em algum lugar para onde Ele possa 
apontar e dizer: �Ali está.� Oh, eu quero estar entre aquele número. Eu tenho certeza que 
todos nós queremos estar ali. Este é o desejo de cada coração. Nós queremos estar entre 
aquele número do qual Deus possa dizer: �Este é o Meu povo. Olhe para ele. Eles são um 
exemplo do que Eu sou. Eles estão refletindo Minha Vida nas suas. Eles têm rendido suas 
vidas, e Eu estou refletindo Minha Vida através da deles.� Que coisa bela! Que � como isto 
deve fazer Deus se sentir bem ao saber que Ele tem alguém em quem Ele pode depositar 
sua confiança. E Ele tinha um homem, e seu nome era Elias.  

15  E agora, Deus tinha abençoado aquele homem. Nem sempre as bênçãos materiais 
significam que você está � que você está certo com Deus, porque Ele faz com que o ímpio 
prospere. Mas aquele homem tinha � tinha sucedido seu pai; seu pai tinha morrido, e 
Acazias o tinha sucedido. E ele estava indo bem no mesmo caminho que seu pai tinha ido, 
e sua mãe fazendo errado diante de Deus. E ele caiu pela grade em sua casa, e ficou 
enfermo. Pode ser talvez, aquilo o tivesse machucado por dentro, sangrando internamente; 
ou � ou alguma enfermidade tomou conta, talvez uma infecção por causa daquela queda. 
Pode ser que quebrou suas costelas, ou perfurado seus pulmões, ou algo, pois ele estava 
muito doente. E ele estava se perguntando se viveria ou não. E então, ao invés de ir fazer 
aquilo que deveria fazer, ele enviou alguns mensageiros, talvez da guarda palaciana, nos 
quais ele tivesse confiança, e os enviou para Ecron, para o Deus Baal-Zebu, um diabo, um 
advinho de lá, para perguntar se ele viveria ou não.  

16  Agora, que coisa rude seria para um homem que era rei sobre um (que deveria ser) 
povo espiritual, um povo que cria em Deus e ainda assim, seu próprio líder consultando 
algo além daquilo que ele deveria consultar. Vê? Ele deveria conhecer a� Ele conhecia as 
leis; havia sacerdotes na terra, havia igrejas, e assim por diante, e havia um profeta que tinha 
a Palavra do Senhor. E, ao invés de fazer isto, ele quis tomar a rota mais popular. Eu penso 
que este é o problema hoje. Nós queremos aquela rota que � que é mais popular. E quando 
Deus faz um caminho� O povo se afasta Dele, e Deus faz um caminho para aquele povo 
retornar a Ele (como eu estive falando na noite passada), e o povo se recusa a fazer isto, 
então Deus pergunta: �Por que?� Ele sempre pergunta isto. �Por que vocês não fizeram 
isto?� Então, se Ele faz de uma maneira e nós recusamos fazer aquilo, então � então Ele 
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pergunta por que não fizemos isto. E eu preferiria consertar aquilo bem ali, a esperar que 
Ele me pergunte no julgamento porque eu não fiz aquilo. Eu� Alguns pecados dos 
homens vão antes deles, outros os seguem. Eu quero que os meus vão antes confessados. 
E então, eu � eu quero estar correto quando aquele tempo vier.  

17  Como o velho irmão de cor disse: �Vocês sabem, há muito tempo atrás,� disse, �eu 
falei ao Senhor, e eu disse a Ele que eu queria o meu caminho limpo. Eu não queria 
nenhum problema quando eu fosse cruzar o rio.� Então, eu penso que isto deve ser mais 
ou menos a maneira como todos nós sentimos. Esta forma de expressar isto, que nós não 
queremos nenhum problema lá no rio, porque aquilo será um terrível empurrão, tempo de 
aperto naquela hora. Então, nós queremos ter certeza de que estamos certos.  

18  Agora, este rei, havia um caminho provido para ele saber do Senhor, mas ele 
recusou fazer aquilo. E então Deus tomou seu caminho provido, o qual era Seu profeta. E 
talvez o rei sequer tenha considerado aquele companheiro barbudo e careca que não era 
bem conceituado entre o povo. Sua mensagem estava sempre condenando, e mordendo, e 
empurrando, e � o povo ao redor, porque ele não podia fazer nada mais. Ele era um 
profeta.  

19  A Palavra do Senhor vem ao profeta, e o profeta tem que permanecer na Palavra. E 
quando a Palavra não é obedecida, não há nada mais a fazer a não ser repreender. Isto é 
tudo. Então, aquele companheiro não queria ser mau. Ele apenas teve que fazer aquilo, 
porque ele não era governado por seus próprios pensamentos, ele era governado pelo 
Espírito de Deus. E esta é a maneira como todos nós devemos ser: governados pelo 
Espírito de Deus. E, se somos, então nós vemos o pecado, isso nos adoece. Há algo a 
respeito disso. Isso já feriu o coração de Deus uma vez quando Ele fez o homem, por isso 
o pecado é tão horrível na terra.  

20  Agora... Então ele perguntou... Deus tinha um caminho para que ele conhecesse, 
mas ele não tomou aquele caminho. Ele tomou o caminho mais popular que havia entre o 
povo. E eu � eu detesto dizer isto, mas nós sempre estamos vendo slogans: �América de 
Volta para Deus�, �Hora de Voltar para Deus�, e coisas assim. Mas a verdade nisto é que 
eles querem voltar pelo caminho que o homem tem feito para voltar. Eles querem voltar 
pelas suas próprias maneiras de pensar, suas próprias maneiras de fazer. E, comumente, 
elas são contrárias à maneira de retorno de Deus. E então, quando eles rejeitam o caminho 
provido por Deus para eles retornarem, então eles... Deus lhes pergunta: �Por quê? Por que 
vocês fizeram daquela maneira?�  

21  Agora, como nós chamamos um � um tempo agora... Como os presidentes 
costumavam dizer: �Nós chamamos uns � uns quinze minutos de oração.� Toda a 
maquinaria parava. Isto nunca realizará aquilo. É necessário haver um rompimento. É 
necessário haver uma morte. É necessário haver uma regeneração. Isto não toma uma hora 
de oração, isto leva até que você volte. É � é um trazer de volta, de volta para os fatos da 
fé, e voltar para nem mesmo... Isto não é algo que você imagina, ou uma declaração de 
credos, ou � ou através de alguma instrumentalidade humana, mas é através de conhecer o 
próprio Cristo. Conhecê-Lo, não apenas a Palavra. Ele... Se você O conhece, você conhece 
a Palavra, porque Ele é a Palavra. Então você tem que voltar para esta realidade.  

22 Deus quer manifestar a Si mesmo através de Seu povo, e a igreja quer manifestar a 
si mesma para o povo; mais quantidade maiores multidões, pessoas mais ricas, mais bem 
vestidas, e assim por diante, assim,. Isto é o que nos colocou no caos em que estamos. Seria 



 6 

melhor se todos nós usássemos sacos. Seria melhor se não tivéssemos um trabalho, ficar 
indo para as casas uns dos outros, e � e ver se conseguiríamos algo para comer. Eu 
preferiria ser � ver a igreja nesta condição, mas ser ainda cheia do Espírito, do que vê-la 
bem polida e vestida e grandes coisas, e então estar morrendo no Espírito.  

23  Deus faz um caminho, e nós o rejeitamos. Nós não retornamos pelo caminho que 
Ele providenciou para que retornássemos. E Acazias fez a mesma coisa. Ele era como 
muitos de nós, hoje. Ele era muito teimoso. Ele simplesmente não quis, mesmo sabendo 
que Elias estava ali no deserto. Ele sabia que havia um Deus no Céu, mas ele quis tomar o 
caminho mais popular, ir por onde todo o povo ia... (Através das profetisas que eles tinham 
ali, a esposa de Acabe, Jezabel, e ela era uma pagã.) E eles quiseram ir até Ecron, e 
consultar um dos ídolos se ele retornaria. Porque, sendo um rei, se ele abaixasse seu � se 
abaixasse, se tornaria impopular com o povo...  

24  Este é o problema. Este é o problema com a maneira como as nossas mulheres 
fazem hoje. Esta é a razão pela qual... Os homens costumavam falar acerca do cristianismo, 
e diziam: �Eu pertenço a Esta e Àquela.� Isto não tem nada a ver com aquilo. Eu � eu 
posso pertencer à determinada organização. Isto ainda não significa que você é um Cristão. 
Cristianismo não consiste em unir-se a algo. O cristianismo consiste de uma � uma família, 
um nascimento dentro de uma família. Você é um cristão por nascimento. Mas é mais 
popular dizer: �Eu sou Metodista, Batista, Presbiteriano, Pentecostal, ou algo assim. Eu � 
eu sou isto,� do que dizer � dizer, �eu sou nascido de novo do Espírito de Deus. O 
Espírito Santo tem vindo sobre mim, e eu sou uma nova criatura em Cristo.� Este é � este 
é o caminho. Mas o rei quis ser popular. E esta é a maneira que as pessoas tomam isto hoje. 
E eles podem abrir avivamentos através do país, e terem slogans de �mais um milhão em 
tantos anos�, ou aumentarem seus membros e sua escolaridade, e o que mais quiserem. E 
isto nunca, nunca... Você estará se distanciando todo o tempo. O caminho de volta� Deus 
tem o caminho de volta. Eu quero falar a vocês acerca do caminho de volta. E você deve 
voltar pelo caminho que Deus providenciou para você voltar.  

25  Agora vamos falar sobre estes � este rei apenas por um momento. A razão pela qual 
ele não quis, é porque ele era teimoso. Ele apenas não... Ele apenas queria ser como o 
restante do povo. Ele tinha suas próprias maneiras, e ele queria ser daquela maneira, e ele 
queria ser � voltar da maneira popular. E ele não quis tomar a maneira que Deus proveu 
para ele, então, ele apenas ignorou aquele profeta, e o que o profeta diria, porque não há 
dúvida que o profeta falaria asperamente com ele: �Arrependa-te. Conserta-te com Deus. 
Você não serve para ser um rei.� E oh, como aquilo faria suas penas caírem diante do povo 
(Vê?), como um rei. Oh, que coisa. Ele não poderia suportar aquilo.  

26  Então talvez o diabo por ali e � e o ídolo fosse dizer: �Oh, grande rei, Doutor 
Fulano de Tal. Você é tão�� Vê? Ele poderia ser popular entre o povo e ter um grande 
nome  famoso. Oh, como as pessoas amam o louvor de coisas. E então ele pensou que ele 
poderia conseguir aquilo, ora, ele era um arrogante diante do povo, e ele era um homem 
polido diante do povo. E eu espero que você esteja lendo nas entrelinhas o que eu estou 
querendo dizer. Então, ele pensou então que seria uma grande pessoa. Mas ele não iria 
descer até àquele homem que lhe falaria a verdade. E ele realmente pensava que ele estaria 
colocando alguém acima de si.  

27  Então ele enviou os servos. Ele disse, �Vão e indaguem do deus de Ecron, Baal-
Zebu, se eu vou ficar bem desta doença ou não.� E o Senhor Deus conhece o coração de 
cada homem. Ele conhece a intenção. E Ele disse� Você não pode esconder nada de 
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Deus. Não, senhor. Ele disse: �Suba ali, no caminho,  encontre-o e pergunte-lhe por que 
ele faz algo assim. É porque não há um Deus em Israel? É porque nós não temos um 
profeta? É porque estas coisas não existem? Então, por que ele iria ali e faria uma coisa 
como aquela sendo todavia um israelita?�  

28  Eu pergunto por que aqueles homens e mulheres tentam denominar as pessoas em 
um companheirismo de � de uma denominação, ao invés de trazê-los de volta para a 
fundação original. Deus sabe acerca disto, mas este é o caminho mais popular. �Eu 
pertenço a Fulano de Tal.� �Eu sou o Doutor Fulano de Tal, de Tal e Tal organização. Eu 
venho de Purdue. Eu � eu tenho Tal e Tal escolaridade. Eu consegui meu Ph.D., meu 
LL.D.� Isto não significa nada para Deus, nada mesmo. Elias pode não ter tido um LL.D., 
ou um Ph.D. Francamente, nós não sabemos coisa alguma a respeito dele. Ele apenas 
entrou em cena e saiu de cena da mesma maneira. Nós não sabemos quem eram seu papai 
e sua mamãe; não sabemos nada dele. Mas Deus sabia acerca dele. Ele encontrou um 
homem que ele poderia usar, e Ele encontrou um homem que não tinha medo. Não 
importava que a nação toda estivesse contra, ele ainda chamava o preto, de preto e o 
branco, de branco. Deus, envia-nos outro! Isto é correto. Envia-nos alguém que não tenha 
medo, alguém que não tenha que ter honra e louvores dos homens, alguém que olhe 
apenas para Deus, e creia em Deus, e fale a verdade. Essa pessoa fará aquilo, e Deus 
vindicará aquela verdade como sendo a verdade.  

29  Diga-me que homem poderia, nestes dias, fechar os céus com sua oração? Poderia 
Ecron � o deus de Ecron fazê-lo? Poderia o deus de Ecron fazer as coisas que Elias fez? 
Certamente que não. Aquilo mostrava que havia um Deus vivo com Elias. Mas aquele 
homem era tão arrogante, e pomposo, a ponto que ele não queria rebaixar-se a tal coisa. 
Mas Elias arrumou-se, subiu e pôs-se na estrada. Aquele velho companheiro peludo, 
parado ali, ele não vestia uma capa clerical e assim por diante, mas ele � ele tinha uma face 
peluda, e talvez a sua careca queimada pelo sol, e o seu cabelo espetado para fora. Você 
certamente o colocaria para correr da sua porta se ele fosse mendigar. E ele subiu ali e 
parou na estrada daquele jeito.  

30 A Bíblia diz que ele era coberto de pelos, e ele tinha um pedaço de couro enrolado 
ao seu redor. Aquilo não era nada parecido com o traje de um clérigo, mas� Ele não 
poderia mostrar nenhuma credencial de qual companheirismo ele vinha. Mas, irmão, ele 
tinha isto sob o seu coração. Ele estava em companheirismo com Deus, porque ele tinha o 
ASSIM DIZ O SENHOR. Este é o caminho de volta. Ele tinha o ASSIM DIZ O 
SENHOR. Não tinha muito para ser visto, mas sob aquele pequeno corpo velho e 
franzino, batia um coração no qual Deus vivia.  

    31 Ele se colocou lá na estrada com suas mãos cerradas, observando-os subirem, 
colocou-se bem em seu caminho. E quando eles subiram, então, ele provavelmente se 
atravessou no caminho, ficou ali. Ele disse: �Retornem, e voltem, e perguntem-lhe: �Por 
que ele faz desta maneira? É porque não há Deus em Israel? Ele não tem um profeta para 
consultar estas coisas?� Porque ele tem feito isto, digam-lhe: ASSIM DIZ O SENHOR, ele 
não sairá daquela cama.�  

32  Oh, que coisa. Deus obrará da Sua maneira, sem se importar com o que alguém 
mais possa fazer a respeito. Deus irá fazê-lo. Ele irá fazê-lo da Sua própria maneira. Nós 
não vamos impedi-Lo de nenhum modo. Nós nem mesmo vamos atrapalhar aquilo. Isto é 
tudo. Ele irá fazê-Lo de qualquer forma. Ele terá uma igreja. Não me importa quem diga 
que não, e quantos incrédulos se levantem, Deus terá uma igreja sem mancha ou ruga. Ela 
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estará ali. Ele terá feito como ele disse que faria. Agora, vamos apenas nos esforçar para ser 
parte Dela, isto é tudo.  

33  Ele pode enviar pregadores pregando por todo o país. Todos poderão rejeitá-los, 
atirá-los em celas, chutá-los do povoado, Ele terá a igreja de qualquer maneira. Como o 
velho João disse: �Deus é capaz de levantar dessas pedras filhos a Abraão.� Deus ainda é 
Deus. Ele pode fazer� Ele pegou o velho pequeno Paulo, onde a � a igreja em sua decisão 
tinha feito um erro, e escolheu Matias� Mas aquele Paulo, um velho narizinho encurvado, 
judeu de temperamento forte, Ele disse: �Eu vou lhe mostrar o que vou fazer com ele.� Ele 
fez dele um dos maiores apóstolos dentre todos eles, porque  foi uma obra de Deus que fez 
algo.  

34  Agora, nós encontramos este profeta falando no Nome do Senhor e enviando-os 
de volta. E o rei disse: �Que tipo de homem vos parou?� 

     Disseram: �Ele era um companheiro de aparência engraçada.� Disseram: �Ele era 
coberto de pêlos, e ele tinha um pedaço de � de couro sobre seus lombos.� 

     Ele disse: �Aquele era Elias, o tisbita.� Ele sabia que o seu tempo se havia terminado. 
Ele sabia que alguma coisa estava errada. Quando Elias voltou e disse, �Diga-lhe: ASSIM 
DIZ O SENHOR, ele não sairá daquela cama�, oh, que coisa! Aquilo encerrou o assunto.  

35  As pessoas hoje questionam. É exatamente como um � um paciente deitado à porta 
do médico quando este tem o remédio para a enfermidade do paciente, e o paciente recusa-
se a tomar o remédio para a sua cura. E ele pode estar tão próximo do remédio a ponto de 
assentar-se bem à porta do médico e morrer. É porque ele recusa o remédio. E é a mesma 
coisa na igreja. Agora, eles se assentam nos bancos da igreja e morrem pecadores, morrem 
incrédulos. Não é porque não há remédio. Há um Bálsamo em Gileade. Mas as� É a 
própria teimosia do povo. Há muito do Espírito Santo, mas são as pessoas que não O 
querem.  

36  Jesus disse que o enfermo necessita de um médico. Mas, e se o médico vem e o 
enfermo não o aceita? Então, que bem poderá fazer o médico? Nós precisamos de um 
Médico, e o paciente precisa tomar o Seu Remédio, porque este é um mundo enfermo, e 
uma igreja enferma num tempo enfermo. Correto! Então, se o paciente morre às portas do 
médico, agora, você não pode responsabilizar o médico se ele provar que tem ali o remédio 
para a cura, tem o remédio para a sua � para a sua � o remédio para a sua cura. E o 
paciente se assenta nos degraus: �Agora, eu não vou entrar ali�. Ora, o remédio está do 
lado de dentro.  

37  Bem, você está com certa enfermidade. Ora, ele tem um armário cheio de 
remédios ali que matará aquela doença. É uma droga fatal que nocauteará aquela doença. 
Aqui estão outros; eles foram curados. Olhe para eles. Eles tinham essa doença, e eles não 
a têm mais. E o médico tem muito remédio, e você se assenta nos degraus e diz: �Bem, eu 
vim toda esta distância. Se ele quiser me curar, ele virá aqui fora e fará isto.� Oh, não. Não, 
não. Não é isso. Não, você morrerá nos degraus, e não será culpa do médico, e nem será 
por falta de remédio. É por causa da própria teimosia do povo que não quer tomar o 
remédio. E é a mesma coisa com a igreja. Nós temos muito das Escrituras. Nós temos 
aquilo que endireitará a igreja. Nós temos aquilo que enviará vocês de volta para onde 
vocês estavam há cinqüenta anos atrás, mas vocês terão de tomar isto. Você tem de querer 



 9 

ficar bem, uma cura para estas enfermidades, estas enfermidades espirituais � tem que 
desejar isto.  

38  Agora, é uma coisa perigosa. Nós tivemos em nosso país há pouco aquela vacina 
Sabin. Eles solicitaram a todos que a tomassem, jovens e velhos, para se imunizarem contra 
esta horrível poliomielite. E todos, milhares foram tomá-la. E como eles fizeram� como 
eles fizeram aquilo? Vocês vêem, você descobre isto até mesmo tomando o remédio do 
médico... Vocês sabem, aquilo funcionará em algumas pessoas, e então não funcionará em 
outras, porque vocês sabem, não somos feitos todos iguais. Agora, nós temos esta 
penicilina. Eu carrego um cartão em meu bolso para que, se eu me sofrer um acidente, um 
médico nunca me dê penicilina. Ela me mataria. Então, ela mataria algumas pessoas e 
ajudaria outras, porque este soro não funciona exatamente igual em todas as pessoas.  

39  Vocês já pensaram na maneira como eles fazem este soro? A maneira como eles o 
fazem, eles lêem livros, e químicos vão e tomam certos germes, e eles os misturam em 
poções diferentes, até que eles conseguem uma fórmula, algo que não matará o paciente, 
mas matará o germe. E esta é a forma como eles trabalham. Então eles colocam isto tudo 
junto. E então eles vão e pegam um porquinho-da-índia. E eles pegam uma agulha 
comprida, e aplicam isto nele, e deixam-no cheio daquilo. E então, se o porquinho-da-índia 
sobreviver àquilo, então eles aplicam isto em você, e vêem se você sobrevive àquilo. Bem, 
agora, isto está correto. Eles têm feito grandes coisas (Vê?), ao fazerem assim. Mas esta é a 
maneira como eles descobrem como trabalhar com as pessoas. Agora, você sabe que nem 
todos são feitos exatamente como um porquinho-da-índia, então isto não funciona para 
todos. Mas eu quero dizer algo a vocês: A vacina de Deus funciona em todos. Ela 
funcionará em todos. Ela � ela ajudará a todos que a recebem.  

40  E Deus faz a pergunta: �Não há Bálsamo em Gileade, ou não há médico lá? Então, 
se há, por que a filha do Meu povo não se recobrou da doença, da enfermidade, da Minha 
filha?� Esta seria a igreja, a filha do Meu povo, a qual o� igreja ortodoxa. Ele estava 
falando diretamente para nós. �A filha do Meu povo não se recobrou de sua doença. É 
porque não temos Médico, ou nós não � não temos� Ele não tem Remédio com o qual 
trabalhar, nenhum Bálsamo, nenhum Médico?�  

41  Agora, a ciência médica de hoje nos diz, a qual nós altamente congratulamos por 
estas coisas, que se nós tivermos todas estas enfermidades e falharmos em tomar estas 
vacinas, é uma coisa perigosa. Você pode perder a sua vida se você não tomar aquilo. Nós 
estamos vivendo no dia do pecado e da doença. Nós temos doenças como jamais tivemos, 
porque há mais pecado e � e coisas do que já houve. E é daí que vêm as doenças. Doença é 
o resultado do pecado. Antes que nós tivéssemos qualquer doença não tínhamos pecado, e 
o pecado seguiu a doença. Vê? Quero dizer, a doença seguiu o pecado. (Me perdoem.) Eles 
tiveram o pecado antes. Então o resultado do pecado trouxe as doenças. Agora� E, 
entretanto, agora, como o pecado aumenta, as doenças aumentam. E nós temos os 
melhores médicos do que jamais tivemos. Nós temos remédios melhores do que jamais 
tivemos. Nós temos mais hospitais do que jamais tivemos. Nós temos homens mais bem 
treinados do que jamais tivemos. E nós temos mais doenças do que jamais tivemos. Por 
quê? Nós temos mais pecado do que jamais tivemos. Nós temos mais pessoas, e quando as 
pessoas começam a se multiplicarem, então o pecado e a violência toma conta. Estas 
grandes cidades, nada como viver fora no interior, as cidades muradas das quais falamos a 
noite passada... Você toma estas cidades muradas, você sempre encontrará pecado. E 
quando nós temos este outro tipo de cidades muradas espirituais, você estará sempre 
misturando tudo com seus pecados também.  
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42      Então nós sabemos que os médicos dizem que problemas cardíacos é a doença 
número um em mortes. Bem, eu não discordo com os médicos porque eu não sou um. Mas 
eu digo uma coisa: o assassino número um não é problema de coração. O assassino 
número um é o problema do pecado. O pecado é o assassino número um, não problemas 
de coração.  

43  Então muitos dizem hoje: �Você sabe irmão Branham, você � você fala estas coisas 
muito duramente. Nós temos de pecar um pouco a cada dia. Nós temos de fazer isto.� 
Alguém disse: �Você sabe, irmão Branham, eu te ouço condenar o fumo.� E eu creio que 
os homens não deveriam fumar. Eu creio em santidade, pureza e uma alma, corpo e 
espírito transparentes. Ele disse: �Nós � eu apenas fumo. Eu tenho que fazer isto um 
pouquinho. Eu simplesmente tenho de fazê-lo.� E nós ouvimos muitos dizerem assim: 
�Eu tenho que beber um pouco, socialmente, para poder manter o meu emprego.� Nós 
ouvimos as mulheres dizerem: �Eu apenas tenho de cortar o meu cabelo e usar as minhas 
roupas na moda, para manter minha posição social em minha igreja. Se eu não fizer isto, as 
mulheres dirão que pareço muito velha.� Perdoem-me, mas eu vou dizer algo: isto é 
prostituição pentecostal. É isso aí. A razão pela qual eles fazem isto é porque não têm 
provado da imunização. Eles não têm o soro de Deus contra o pecado e estas coisas. Isto é 
certo. 

44  Agora, eu vou lhes dizer qual é o caminho de volta. Se você quer voltar, você tem 
que ser vacinado. Você tem que tomar o Bálsamo de Deus, o soro de Deus. Ele tem isto. É 
uma cura dupla contra o pecado: o Sangue de Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus, com 
o batismo do Espírito Santo, te limpa do pecado e da imundície para o Seu serviço. Esta é a 
maneira pela qual nós temos que voltar, é através destes elementos. Você não tem que fazer 
aquelas coisas. Você não tem que fazê-las. E a própria razão pela qual você faz isto...  

45  Um ministro me disse, há não muito tempo atrás: �Irmão Branham, eu 
verdadeiramente creio que este batismo do Espírito Santo do qual você fala é a verdade. Eu 
realmente creio nisto.� Ele disse: �A minha igreja ensina sobre o batismo do Espírito 
Santo, mas nós cremos que recebemos o Espírito Santo quando cremos. No momento em 
que cremos � que Abraão creu em Deus, e ele � aquilo lhe foi contado por � lhe imputado 
por justiça.  

     Eu disse: �Isto é verdade. Mas então Deus deu-lhe o selo da circuncisão como 
confirmação de sua fé.� Eu disse: �Se você ainda nunca recebeu o Espírito Santo, Deus 
nunca reconheceu sua fé.� Isto é certo. Nós somos filhos de Abraão. 

     Ele disse: �Se eu fizesse isto e ensinasse, irmão Branham... Se eu fizesse isto, então eu 
seria colocado para fora da minha igreja.� 

     Eu disse: �E o que tem isto? Eu fui.� 

     E ele disse: �Bem�� e disse� �Bem, eu não posso fazer isto.� 

     E eu disse: �Por que você não pode fazer isto? Apenas diga-me por que você não pode 
fazer isto.� 

     Ele disse: �Bem, bem, eu não poderia ir a qualquer reunião em outro lugar.� 
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     Eu disse: �Bobagem. Se Deus te chama para o Evangelho, Ele tem um lugar para você 
pregar. Ele tem alguém que vai lhe ouvir. Certamente. Haverá alguém que ouvirá. Nem que 
seja parado na esquina da rua.� 

     Disse: �Eles iriam me colocar na cadeia.� 

     �Então pregue para os presos. (Com certeza.) Alguém�� Paulo fez desta maneira. Eles 
todos foram salvos. Sim, senhor.  

46  Você diz que tem que fazer isto. Não, você não tem. A razão pela qual eles fazem 
isto é porque eles não têm experimentado esta imunização. Eles ainda não têm tomado o 
medicamento para isto. Há algo que irá curar aquilo, que vai curar este medo que você tem. 
Há algo que vai fazer você se vestir e agir como uma dama. Há alguma coisa que fará você 
viver como um cristão. Há algo que fará � te fará tão cheio de Deus ao ponto que você se 
levanta para dar um testemunho que sacudirá as telhas frouxas no topo da casa, se você 
apenas tomar a vacina. Mas você tem que tomar o medicamento. Você tem a doença, então 
há somente uma coisa a fazer, que é tomar o medicamento para se livrar dela. Esta é a 
maneira de retornar para uma saúde cristã normal. 

47  A igreja está doente, está fraca; isto é anemia. Ela tem malignidade, e não há cura 
terrena para isto. A educação não fará isto. Nós temos tentado isto. A denominação não 
fará isto. Nós temos tentado isto. Você apenas tornará aquilo pior. Há apenas um caminho 
de volta, e é através do Sangue de Jesus Cristo, a imunização. Volte para Cristo. Volte para 
o Espírito Santo. Volte para a Vida Eterna uma vez mais. Esta é a maneira pela qual 
deveríamos voltar. 

48  As pessoas dizem: �Eu tenho que fazer isto para manter minha posição com as 
pessoas.� Você não tem que fazer isto. Isto mostra uma superficialidade. Isto mostra uma 
covardia. E um pregador que se coloca no púlpito e compromete os princípios de Cristo 
porque um bando de bispos o domina e lhe dizem: �Você tem que fazer isto, ou nós 
vamos te colocar para fora do companheirismo,� você é um covarde. Levante-se ali. Diga a 
verdade, não importa qual seja o preço. Olhe para Estevão naquela manhã, nosso pequeno 
irmão  Espírito Santo, em pé diante do Conselho do Sinédrio. O capítulo 7 de Atos, diz: 
�Vocês, homens de Israel, vocês que habitam na Judéia,� e assim por diante, como �nossos 
pais saíram da Mesopotâmia,� e assim por diante: começou a falar-lhes. Então ele foi 
ferido, foi o começo.  O Espírito Santo veio sobre ele. Ele disse, ele brilhava. Sua face 
brilhava como a de um anjo. Ele disse: �Vocês, seus pescoços endurecidos, incircuncisos 
de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Como seus pais fizeram, 
assim fazem vocês.� Oh! Hum. Ele sabia onde ele estava firmado. Ele conhecia sua 
posição. Sua face pode não ter brilhado como uma luz ali, mas um anjo sabe o que Ele está 
fazendo. Um anjo é um mensageiro que é comissionado por Deus. Ele não tem de se 
curvar. Ele sabe exatamente. E aquele meio milhão de clérigos uivando como lobos ali fora, 
condenando aquele homem pela maneira que agia, e os sermões que ele estava pregando, e 
Estevão se colocou em pé ali e disse: �Vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos, e 
resistis ao Espírito Santo como vossos pais o fizeram. Então vocês estão fazendo a mesma 
coisa.� Ele estava lhes ensinando o caminho de volta para o Deus que abriu o Mar 
Vermelho, ou dizendo-lhes--- para o Deus que fez chover as pragas sobre o Egito. Mas eles 
não quiseram tomar o caminho de volta, então eles apedrejaram o mensageiro. Mas você 
não se livra daquilo desta maneira. Aquilo ainda perdura. Alguém que testemunhou se 
tornou um deles muito rapidamente: Paulo. Isto é correto. Sim. Eles não tinham provado o 
medicamento. 
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49  Você sabe a razão pela qual eles agem assim? Eles têm medo daquele novo 
nascimento, eu quero dizer, o verdadeiro novo nascimento. Oh, todos dizem: �Claro, eu 
creio que devo ser nascido de novo. Sim, senhor.� Sim. Mas quando isto diz respeito ao 
verdadeiro novo nascimento... Eles crêem no novo nascimento pelo aperto de mãos, 
dizendo uma porção de credos, ou alguma outra coisa. Eles chamam aquilo de novo 
nascimento. Aquilo não é o novo nascimento. Eles têm medo do novo nascimento. 

50     Ouçam. Qualquer nascimento é uma sujeira. Não importa se é num chiqueiro, ou 
qualquer lugar que seja, é uma sujeira, qualquer nascimento. E assim é o novo nascimento. 
Aquilo � aquilo fará você fazer coisas que você jamais pensou que faria. Mas ele traz vida. 
E antes que você tenha vida, você tem que ter morte. Antes que uma semente possa 
reproduzir-se, primeiramente ela tem que morrer para... E não apenas morrer, mas ela tem 
que apodrecer. Para obter nova vida daquilo, aquilo tem que morrer e apodrecer em si 
mesmo. E assim é com cada pecador. E cada homem, não importa quão altamente 
educado ele seja, e quão polido ele é, quantos diplomas ele tenha na igreja, ou assim por 
diante, quantas destas coisas, em quantas faculdades ele foi educado; ele tem que morrer 
para a sua própria teoria. Ele tem que morrer para si mesmo. Ele tem que morrer para 
todas as coisas, para então ser renascido pelo Espírito Santo. Aquilo o fará chorar, e berrar, 
e falar em línguas, e pular para cima e para baixo, e comportar-se como um louco. Mas ele 
tem alcançado nova vida. Isto é o que ela te faz fazer. Ele tem que ter nova vida. Eles estão 
com medo do novo nascimento. O novo nascimento é uma sujeira. 

51  Agora, oh, eles chamam qualquer coisa de novo nascimento. �Oh, seguramente. Eu 
creio em ser nascido de novo.� E eles dizem que são nascidos de novo, e eles negam a 
Palavra, dizem que têm o Espírito Santo, e tomam as Escrituras que ensinam claramente a 
Biblia, como Ela é, e então dizem: �Oh, aquilo foi para uma outra era.� E querem dizer que 
o Espírito Santo que está em você testifica que aquilo foi para uma outra era? Quando Ele 
disse que aquilo era para ti e para teus filhos, para os que estão distantes, e para todos 
quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele não pode mentir. E se há um espírito em você 
que nega que isto seja a verdade, então não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo 
escreveu a Palavra. Amém. Esta é a forma mais sólida que eu conheço para apresentar isto. 

52  É necessário morte para produzir vida. Você tem que morrer para os seus próprios 
pensamentos. Você tem que morrer para a sua própria teologia. Você tem que morrer para 
o seu próprio ego, para suas maneiras humanas. Você tem que ser regenerado, uma nova 
criatura, uma nova criação. Antes que você possa ser aquilo� Você não pode ser dois ao 
mesmo tempo; você tem que morrer para uma, para então nascer na outra. Isto traz uma 
sujeira, e isto também causa bagunça. Mas você está � você alcançou nova vida. Que 
diferença faz? Você tem que fazer isto. 

53  Vocês sabem que houve tempos quando nem mesmo podíamos vacinar as pessoas 
contra a febre tifóide. Eu estou olhando para uma amiga minha, uma enfermeira assentada 
aqui me observando, enquanto estou falando isto. Mas isto é correto. Irmã Dauch, houve 
um tempo quando eles não tinham vacina para a febre tifóide. Milhares morreram por 
causa dela. Houve um tempo quando eles não tinham vacina para a poliomielite. Milhares 
vezes milhares de criancinhas morreram. Mas hoje não há desculpa. Nós temos vacina. Isto 
é correto. Muito bem. 

54  Agora, houve um tempo quando este medicamento ou ungüento, o qual nós 
chamamos de medicamento de Deus, que ele não era tão perfeito porque ele era 
chamado� Ele estava sob o sangue de bodes, e ovelhas, e gado, e assim por diante. Ele 
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não chegava a tirar o pecado; apenas cobria o pecado. Um homem tinha que ir, ano após 
ano, para fazer a sua confissão e assim sucessivamente. Houve um tempo em que isto 
estava correto. Mas agora o adorador, uma vez purificado, não tem mais consciência de 
pecado. E o que é pecado? Incredulidade, incredulidade em quê? Na Palavra. Seguramente. 
Se você diz que crê em Deus e nega Sua Palavra, ora, você não crê Nele. Se você diz: �Eu 
creio no irmão Branham,� diz: �mas Ele está errado. Ele está�� Bem, como você pode 
fazer isto? Você não poderia fazê-lo. Eu saberia que você estava errado porque você não 
cria em mim. E se você diz que crê em Deus, e nega a Sua Palavra, bem, então você não 
crê em Deus, porque Deus é a Sua Palavra. Você simplesmente não pode fazer isto. Você 
tem que aceitar a Palavra. Este é o caminho de volta � de volta pela trilha da Palavra e a 
Palavra é Deus.  

55 Agora, nós encontramos isto. E vemos que naquele tempo a vacina não era tão boa. 
Havia sempre uma consciência de pecado, e ele tinha de vir ano após ano e fazer sua 
oferenda. Mas agora, em Hebreus, nos diz que se o adorador é uma vez purificado, ele não 
tem mais consciência de pecado, ou seja, não deseja mais pecar. Tudo aquilo se tem ido 
dele. Não há mais� Você não tem que pecar todos os dias. Você não tem que fazer estas 
coisas. Você faz isto porque você voluntariamente quer fazê-lo. E a razão de você  querer 
fazer isto voluntariamente, é porque você nunca morreu para si mesmo. Oh, irmão. Eu sei 
que isto queima, mas é bom. Quando você morre para si mesmo, então você se torna uma 
nova criatura. Então aquelas coisas ter-se-ão ido. E se você tentar agir como agia antes de 
ter isto, é como um � eu disse outro dia que é como um melro tentando colocar penas de 
pavão em suas asas e diz: �Vocês vêem, eu sou um � eu sou pavão.� Ele não é. Aquilo é 
algo do qual ele se gaba sobre si mesmo. Isto tem que crescer de dentro para fora.  

56  E esta é a maneira como é o Espírito Santo. Não é como se você se sujasse ou algo 
assim. Ele é um novo nascimento. Você tem que ser nascido de novo. E estas virtudes do 
Espírito Santo têm que vir de dentro para fora. E quando o mundo e o pecado, e o cortar 
cabelos, e a pintura vêm contra a Palavra de Deus, isto mostra que o Espírito Santo não 
está ali. Aquilo é uma evidência direta. Então, do que você chamaria isto? Prostituição 
Pentecostal. Isto é exatamente correto. Cometendo fornicação espiritual com o Deus dos 
Céus. Que vergonha, isto é uma desgraça! Oh! Isto é horrível. Sim, senhor. 

57   Agora, nós encontramos que quando o homem tenta descobrir um soro (um 
médico) para dar ao seu paciente para imunizá-lo da enfermidade, ele primeiramente testa 
aquilo em um porquinho-da-índia, e observa se aquilo irá funcionar. Mas Deus não faz 
assim. Ele nunca tomou um porquinho-da-índia. Ele experimentou aquilo em Si mesmo. 
Um bom médico que quiser experimentar um soro, se ele não sabe se aquilo irá matar ou 
curar, ele deveria primeiramente tomá-lo para descobrir antes de aplicar em alguém mais. E 
Deus, para poder receber este soro, teve que se fazer carne e habitar entre nós: um parente 
Redentor. Amém. Deus teve de se tornar homem, para que então Ele pudesse tomar o 
soro. E Ele recebeu Sua inoculação no Jordão (Amém), quando Ele entrou no rio e foi 
batizado por João. E então a inoculação desceu. O medicamento caiu do céu como uma 
pomba, dizendo: �Este é o Meu Filho amado, em Quem Me comprazo habitar.� Ele foi 
imunizado. E imediatamente após a imunização veio o teste. E todo homem, assim que 
você recebe o Espírito Santo e é imunizado, cada demônio do inferno se vira contra você. 
Até mesmo a sua própria família, muitas vezes te rejeita; seu marido, sua esposa, seu pastor. 
Você é chutado para fora da igreja; se riem de você, fazem graça disto. É o teste. Amém. 

58  Deus se fez carne, um de nós, para que Ele pudesse receber a imunização, tornar-
Se sujeito ao pecado. Pois Ele era nascido de uma mulher. Ele foi tentado de todas as 
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maneiras da mesma forma como somos tentados, e Ele não podia fazer aquilo pois Ele 
estava no Espírito. Ele teve que tornar-Se carne para poder então ser tentado, para tomar a 
vacina, para tomar o medicamento. Ele quis provar que seu medicamento estava correto. 
Amém. Então Ele o experimentou no dia em que João o batizou, quando o medicamento 
desceu do céu e O encheu. Então veio o teste. Aquilo resistiu cada provação de zombaria. 
Aquilo resistiu quando satanás ofereceu-Lhe os reinos do mundo, para dar-Lhe o mundo, e 
cada reino. A imunização resistiu. Ela permaneceu firme. O mundo olhou para Ele; a igreja 
olhou para Ele; os críticos olharam para Ele; o diabo colocou sobre Ele cada provação que 
pôde, e aquilo ainda assim resistiu. Amém. Quando Ele Se colocou diante daquele grupo de 
sacerdotes educados, Ele disse: �Quem de vós pode acusar-Me de pecado?� Amém. Aquela 
imunização sustentou aquilo. �Se eu não faço as obras de Meu Pai, então não me creiais. 
Mas se faço as obras de Meu Pai, então creiais nas obras.� 

     Eles disseram: �Você é um homem fazendo-se a si mesmo Deus.� 

     Ele disse: �Se eu não faço as obras de Meu Pai, então não creiais.� Disse: �São elas que 
testificam de Mim. Elas falam de Mim. Minhas obras falam mais alto do que Minha boca.� 

59  Isto é exatamente correto. Você é o que é pela maneira que você vive. Você não é 
o que é pela maneira que você fala, ou a maneira como se veste, ou a maneira que aparenta, 
mas pela maneira como você vive. Isto é o que faz de você o que você é. O lado de fora 
expressa o lado de dentro. Estes ocos e superficiais, jogadores de cartas, geração de 
fumantes que se chamam a si mesmos de cristãos, mulheres de cabelo cortado, dançarinos, 
demônios da televisão, piadas imundas, chamando-se a si mesmos de cristãos, vocês 
precisam de imunização. De volta ao Pentecostes outra vez. Isto é certo. Nós estamos em 
uma grande necessidade.  

60  Aquilo resistiu em Jesus quando Ele foi testado em todas as coisas pelas quais um 
homem poderia ser testado. Cada tentação que já caiu sobre um homem, caiu sobre Ele, 
mas aquela imunização resistiu. Se você quer saber se isto irá resistir ou não, se esta coisa é 
certa ou não, olhe para Ele. Ele foi o teu Exemplo. Isto resistiu com Ele. Isto resistiu em 
cada tentação. Aquilo resistiu quando Ele se colocou ali, e pôde discernir os pensamentos 
das pessoas, e eles O chamaram de Belzebu; aquilo não O parou, Ele continuou adiante 
exatamente o mesmo. Quando Ele conheceu os pensamentos de seus corações, quando Ele 
olhou e disse à mulher no poço que ela tinha tido cinco maridos, disse a Pedro qual era o 
seu nome, e assim por diante, eles disseram: �Este homem é um adivinho.� Agora, Ele não 
disse: �Bem, talvez Eu esteja errado. Talvez�� Aquilo resistiu. Por quê? Ele sabia de onde 
Ele vinha. 

61  Eu perguntei à minha classe a outra noite, quando nós estávamos pregando sobre o 
terceiro capítulo de São João, eu disse: �Eu vou deixá-los segurando isto até o próximo 
culto. Quando Jesus levantou-se e disse: �Ora, ninguém subiu ao Céu senão o que desceu 
do Céu, o Filho do homem que está no Céu...�� Isso  necessita imunização. �Ora, ninguém 
subiu ao Céu senão o que desceu do Céu, o Filho do homem que está no Céu,� e ali estava 
Ele, falando com Nicodemos. A igreja, eles ficaram atordoados por umas poucas horas, 
ignorando o que aquilo significava. Rapidamente eles se aquietaram. Eu disse: �Isso provou 
que Ele era Deus. Ele é onipresente.� Isto é exatamente correto. Seguramente. Ele estava 
imunizado. �Não sou Eu que faço estas obras. É a minha imunização. Meu Pai que habita 
em Mim, Ele é Quem está fazendo estas obras. E as obras que Eu faço, (São João 12:4), 
quem crer em Mim, as obras que Eu faço também as fará.� Amém. Qual é o problema com 
as igrejas? Qual é o problema hoje que as faz condenar isto, dizer que isto é do diabo? Elas 
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ainda não têm sido imunizadas. Elas ainda não sabem o que é o soro. Esta é a razão. É a 
incredulidade, e incredulidade é pecado. Aquele que não crer já está condenado. A 
incredulidade é que faz isto. 

62  Aquilo resistiu. Eles foram e colocaram um pano ao redor de Sua face. Agora, um 
homem que tinha poder para fazer aquelas coisas... Esse é que é o problema com o nosso 
movimento pentecostal. Ouçam-me. Eu vou dizer algo, não para ferir, mas para curar. 
Quando um homem vem a você e ele tem uma estratégia para responder a cada uma de 
suas perguntas, não leve em consideração. Qualquer um pode lhe dizer qualquer 
interpretação de sonhos, pode curar qualquer enfermidade, pode fazer todas estas coisas e, 
oh que coisa, se ele é um homem que pode fazer qualquer coisa, isto é contrário à Palavra. 
Se ele tem resposta para tudo, isto é contrário à Palavra. Preste atenção a isto.  

63  Esta é a maneira nos dias de hoje. Estes homens que ficam todo entusiasmados, e 
vão atrás de emoções carnais, e colocam interpretações para as coisas...quando aquilo não é 
interpretação. Eu tenho estado tão cansado disto, atravessando o país e ouvindo estas 
coisas. Eu � eu não quero ferir os sentimentos de ninguém, mas esta é a noite em que estou 
lhes ensinando o caminho de volta, como voltar para a cura. Isto é exatamente correto. �Se 
um profeta profetiza, e aquilo que ele diz não acontece, então não creiam nele.� Isto é 
correto. �Mas se isto acontecer, creiam nele, porque fui Eu Quem falou,� disse o Senhor.  

64  Ali estava Jesus em pé. Que maravilhoso exemplo Ele foi. Que exemplo Paulo foi. 
Ali ele tinha poder para libertar um homem cego, curar o enfermo, trazer os coxos de volta 
à saúde, e todas aquelas coisas. E então, poderiam vocês imaginar a última parte de seu 
ministério, quando ele se levantou ali e deixou o latoeiro parar seu culto, e correr com ele 
do país? Eu penso que alguns críticos disseram que ele tinha perdido o seu poder para 
libertar o cego. Não. Não, ele não tinha uma estratégia; ele tinha o Espírito Santo. Ele 
apenas pensou em Deus. Eu penso, então� Ele deixou seu amigo, Trófimo, enfermo ali, 
em um lugar, enfermo. Acho que ele perdeu seu poder para curar. Ele também levava um 
médico consigo, um curador Divino, levando um médico consigo, Lucas. Deus estava 
preparando para coroar seu ministério, porque Paulo sempre quis sofrer por aquilo que ele 
tinha feito com Estevão. Aquilo era seu desejo. Vocês não sabem como o Espírito Santo 
falou com ele, e disse-lhe para não subir a Jerusalém? Ele sabia que estaria indo para morrer 
por Jesus. Aquilo era o desejo de seu coração, morrer por Ele. 

65  Olhe para Jesus, que podia curar o enfermo, e levantar o morto, e fazer todas estas 
coisas, e predizer, e dizer às pessoas, e conhecia os pensamentos de seus corações, 
assentado no pátio do tribunal de Pilatos, com um pano amarrado ao redor de Seus olhos 
assim, e um soldado romano, um bando deles, embriagados, e eles cuspiam em Sua face, e 
arrancavam barba de Sua face, batendo-o na cabeça com uma vara, e então passando a vara 
para um outro, e diziam: �Diga...� tiravam o trapo, e diziam: �Agora, diga-nos. Você é um 
profeta. Diga-nos quem te bateu; nós vamos crer em Ti.� Ele nem abriu a Sua boca. 
Seguramente. Ele não tinha uma estratégia; aquilo era Deus. �Liberte as Suas mãos da cruz 
e desça, e nós creremos. Sinceramente, nós somos os sacerdotes; nós somos os servos de 
Deus. Se você apenas provar isto e descer da cruz, ora, nós � nós saberemos que Tu és o 
Filho de Deus. Tu és o nosso rei. Desça da cruz, e creremos em Ti�. Ele não abriu Sua 
boca para dizer uma palavra. Por quê? Aquele bando de hipócritas ali embaixo, cantando a 
mesma canção que o Espírito que estava em Davi clamou lá no passado: �Meu Deus, por 
que Me desamparastes? Transpassaram-Me as mãos e os pés (no Salmo 22), lançaram sorte 
sobre Minhas vestes,� e assim por diante, cantando ali a mesma canção que Davi, pelo 
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Espírito Santo, clamou mais ou menos oitocentos anos antes daquilo, dizendo a mesma 
coisa. E aqui Ele... ? � cantarolando-a, e não sabiam disto.  

66  E estes teólogos de hoje, assim chamados, e as denominações lêem estas coisas do 
Pentecostes que houve lá atrás, e vêem a própria coisa em operação, e então chamam isto: 
�Santos roladores.� Que desgraça! Então nós nos chamamos a grande igreja Cristã, povo 
Pentecostal. Eu duvido disto. Observem. Não podemos ser Pentecostais como uma 
organização, podemos ser Pentecostais como indivíduos. Esta é a única maneira que 
podemos ser, porque isto é uma experiência. 

67  Agora, quando eles tentaram fazê-Lo dizer-lhes algo, quando satanás tentou dizer: 
�Se tu és o Filho de Deus� Agora, Tu sabes que tens poder, transforme estas pedras em 
pão. Ajude-se a Si mesmo. Tu estás há quarenta dias sem comida. Então eu mesmo crerei 
em Ti, e me arrependerei,� Ele estava prestando atenção em satanás. A imunização resistiu. 
Ele sabia quando falar e quando não falar. Este é o problema de hoje. Algumas vezes nós 
falamos demais. Saiba quando falar e o que dizer. Então, não diga nada até que Deus o 
diga. Como você pode fazer isto? Se você não... Se Deus não lhe disser pessoalmente, 
então você está fazendo algo errado. Você está blasfemando, quando você faz isto. Esteja 
certo de que isto é Deus. Deixe Deus falar diretamente contigo, então diga: É O ASSIM 
DIZ O SENHOR. Se eu for e disser: �Jack Moore disse isso e isso,� e ele não disse aquilo, 
eu estaria mentindo. Oh, que coisa. O que nós precisamos é voltar para a imunização, 
voltar para o poder do Pentecostes, voltar para o Espírito Santo. Sim, senhor. Nós estamos 
nos distanciando Dele todo o tempo. Nossos credos, nossas igrejas, e denominações estão 
dividindo as pessoas e afastando-as cada vez mais todo o tempo.  

68  A imunização resistiu em Jesus. Ela resistiu na cruz. Ela resistiu quando Ele 
poderia ter descido daquela cruz. Billy Sunday disse: �Cada árvore estava carregada de 
anjos.� Disse: �Tu não tens que sair da cruz. Apenas aponte o Teu dedo. Nós mudaremos 
a situação.� Mas Ele disse: �Eu sempre faço aquilo que agrada ao Pai.� O quê? A 
imunização resistiu. A Palavra e a vontade de Deus permaneceram Nele, não importava 
que Lhe batessem nas costas e O chamassem de o jovem rabi da Galiléia, ou se fosse 
chamado de Belzebu, o diabo, o adivinho, o que quer que fosse a blasfêmia que eles 
dissessem a respeito Dele, a imunização resistia. Então eles perceberam como Ele era � se 
Ele gritasse e tomasse tudo lá na cruz. Mas ela resistiu. Amém. Todos O desampararam: 
Sua igreja, Seu povo, e até mesmo Deus O desamparou, todos. Mas a imunização resistiu. 

                Em meio a pedras pontiagudas e céus enegrecidos, 

                Meu Salvador inclinou Sua cabeça e morreu. 

                O véu aberto revelou o caminho, 

                Para o Céu de alegria e o dia sem fim. 

  

69  Este é o caminho, volte para este caminho. Ela resistiu. Não importa o que viesse, 
ou fosse, ela resistiu da mesma maneira. A imunização foi mantida. Eles O assistiram 
morrer, não como um covarde, mas como um Príncipe. Ele nunca vacilou. Ele suportou 
aquilo como um Príncipe. Ele sabia como fazê-lo, pois Ele estava imunizado pelo Espírito 
Santo. Então, na manhã da Páscoa, aquilo provou o que era. A imunização resistiu, pois 
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Ele levantou-Se dos mortos. Ele disse: �Destruam este templo, Eu o levantarei no terceiro 
dia.� Aleluia! O que Ele estava fazendo? Citando outra vez a Palavra de Deus, que Deus 
falou através de Davi, novamente Seu pai na terra. Disse: �Não deixarei Meu Santo ver 
corrupção, ou deixarei Sua alma no inferno.� E Ele sabia que em setenta e duas horas a 
corrupção se iniciaria. Então Ele disse: �Destruam este templo, Eu o levantarei 
novamente.� Por quê? A Palavra de Deus falou que Ele o faria. Não disse o mesmo 
Espírito Santo: �Estes sinais seguirão aos que crêem�? De que forma neste mundo nós 
vamos nos afastar disto? Isto é� Você tem isto, se você está imunizado. 

70  Ele disse para a mulher: �Podes beber da taça que Eu bebo? Pode você ser 
imunizada com a vacina que Eu sou imunizado? Eu não posso te dar a mão direita e a 
esquerda pelos seus filhos, mas se você puder beber desta taça, e fizer isto, tudo estará 
bem.� Seguramente. �Não é Meu para dar. Mas se você beber da taça que Eu bebo, ficará 
imunizada com o mesmo Espírito com O Qual Eu sou batizado, e tudo estará bem.�  

71  Quando aqueles discípulos permaneceram ali, na Páscoa, um grupo de mulheres 
humildes estiveram ali no túmulo, e elas descobriram que... Maria começou a chorar de 
longe. Ela estava triste. E ela ouviu alguém chamar o seu nome. Ela olhou ao redor; ela 
tinha visto que era Ele. Ele não estava morto, Ele tinha Se levantado novamente. Disse: 
�Vá, diga aos meus discípulos que Eu os encontrarei na Galiléia. Eu estou de volta, 
exatamente como Eu disse. A imunização resistiu. Eu morri como a Bíblia disse que 
aconteceria. Minha alma desceu ao inferno como a Bíblia disse que iria, e Eu tenho as 
chaves da morte e do inferno. Eu estou de volta � ressurgido novamente, e Eu estou vivo 
para todo o sempre.� A evidência, a prova disto, a imunização tinha resistido. Amém. Oh, 
que coisa. 

72  Quando aqueles discípulos viram aquilo, eles disseram: �Nós também queremos 
esta imunização. Nós queremos isto.� Ele disse: �Subam ali, à cidade de Jerusalém, e 
esperem até que Eu envie o medicamento. Se vocês querem Vida Eterna, se vocês querem 
fazer isto que eu tenho feito, este algo que Eu tenho para uma ressurreição, vocês querem 
aquilo que sustentará vocês da mesma maneira que tem Me sustentado, vocês querem 
aquilo que vos deixará morrer como Eu morri, vocês querem algo que os levantará da 
sepultura, Eu vou enviar isto de volta sobre vocês. Subam bem ali em cima e esperem.�  

73  Agora, Ele nunca disse: �Vão e busquem os � seus diplomas de L.L.D.� Ele nem 
mesmo disse: �Vão e aprendam os seus ABCs.� Ele disse: �Esperem até que vocês estejam 
imunizados, revestidos com Poder do Alto. Depois disto, o Espírito Santo terá vindo sobre 
vocês, então vocês serão Meus doutores.� Amém. Amém. �Esperem. Fiquem ali em cima e 
esperem, não vão para quatro anos em um seminário, e todas aquelas outras coisas, ou 
obtenham todos estes diplomas, ou obtenham ali todo este fluído de embalsamamento 
bombeado para dentro de vocês. Vocês não são porquinhos-da-índia; vocês são filhos. 
Esperem até que estejais revestidos com poder, até que a imunização de Vida Eterna venha 
sobre vocês, e Eu os levantarei novamente no último dia.�  

74  Rapaz, Ele logo teve alguns candidatos. Logo quando eu ouvi, também me tornei 
um. Eu não me importei com o que me diziam, eu queria aquilo. E eu sempre disse: �Se 
isto não for aquilo, eu quero manter isto até que aquilo venha.� Sim! Isto é o que eu queria, 
esta imunização. 

75  Eles subiram ali e esperaram por dez dias. Oh, que coisa. Oh, quando todos de 
uma vez � quando a imunização desceu do Céu, como um vento veemente e poderoso, e 
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Aquilo encheu a cada um deles, imunizou cento e vinte... Oh, que tempo foi aquele. Aquele 
foi o caminho de volta. Oh, que coisa! Eles todos foram cheios com o Espírito Santo, 
começaram a falar em outras línguas, com línguas de fogo postas sobre eles, Deus, a grande 
Coluna de Fogo que seguiu os filhos de Israel, Deus. Não três deuses, um Deus, um Deus! 
Não três deuses, mas um Deus em três ofícios, chamados Pai, Filho, e Espírito Santo. Deus 
Pai em uma Coluna de Fogo, Deus o Filho em Seu próprio Filho, Deus o Espírito Santo 
em você, o mesmo Deus vindo de todas as maneiras dignando-Se descer, fazendo Seu 
caminho para entrar nos corações humanos. Sim, senhor. 

76  Ali eles viram a evidência daquilo, a promessa de Jesus. Ali eles viram aquela 
Coluna de Fogo cair entre eles e dividir-Se. E línguas de fogo, línguas partidas de fogo 
assentarem-se sobre cada um deles, a mesma Coluna de Fogo que veio com Israel através 
do deserto. Ali estava Deus dividindo-Se entre Sua igreja. Como um homem e sua esposa 
tornando-se um, assim é Deus, Um com Sua igreja. São Um. �Então naquele dia sabereis 
que Eu estou no Pai, o Pai em Mim, Eu em vós e vós em Mim.� Esta é a imunização. Esta 
é a imunização que Ele tinha. Esta foi a imunização que Ele recebeu. �Não sou Eu que 
faço as obras. É Meu Pai que habita em Mim, Ele faz as obras. Não sou Eu Quem vê estas 
visões, é Meu Pai. Eu nada posso fazer� O Filho nada pode fazer de Si mesmo, mas 
aquilo que Ele vê o Pai fazer, aquilo faz o Filho da mesma maneira.� 

77  Esta é a imunização contra a incredulidade. Ela ancora você numa fé estabelecida 
em Cristo. Ela ancora você. Então você sabe que tem passado da morte para a Vida. 
Nenhum homem pode te dizer para sair disto. Ninguém pode tirar isto de você. Você 
esteve naquelas areias sagradas a sós com Deus, e você sabe que foi nascido de novo. Toda 
a tua vida é mudada e você é uma nova criatura em Cristo. Não há suficientes demônios no 
inferno que possam tirar isto de você. Você é uma nova criatura, uma nova criação. Você 
está imunizado com o poder de Deus, o Medicamento do Espírito Santo de Deus 
conquistou você. Amém.  

78  Vocês sabem, Ele é o Lírio do Vale. O ópio vem do lírio. Nós sabemos disto. Oh, 
como isto é� Quando aqueles fumantes sonhadores se apoderam de ópio, eles pensam 
que aquilo é alguma coisa. Oh, eles deveriam obter uma imunização disto uma vez. Uma 
vez vale por todo o tempo. Isto não é um cachimbo de sonho, mas isto é uma realidade do 
Céu que tornará a ancorar em sua alma pelo batismo do Espírito Santo. Isto te coloca para 
dormir � não adormecido, mas morto para as coisas do mundo e vivo em Cristo�?... 
Cristo vivendo para todo o sempre. Isto faz algo contigo do qual ninguém mais saberá a 
não ser você. Foi você aquele quer recebeu o soro. Foi você aquele que recebeu a 
imunização. Você sabe o que isto representa. Por quê? Você sentiu isto, conheceu isto. 
Você viu o que isto te fez, fez alguma coisa com você. Você está marcado. Amém. Você 
sabe a que lugar você pertence. 

79  Nós costumávamos marcar bezerros. Houve uma mulher que veio, uma vez, em 
um cavalo, e ela disse: �Vocês não estão envergonhados de fazer isto, com aquele pobre 
companheirinho, colocando esta marca nele?� Eu disse: �Isto machuca um pouquinho, 
mas ele sabe a que lugar ele pertence.� Amém. Esta é a maneira que é. Deus te fere um 
pouquinho, mas depois daquilo você sabe a que lugar você pertence. Quando Ele derrama 
Sua imunização, o marcando a ferro do Espírito Santo um homem ou uma mulher, Ele o 
muda do que ele era para o que Ele é. Ele sabe a qual pastagem ele pertence. Ele não deixa 
nenhum fora-da-lei levá-lo ao redor. Ele tem recebido um lar; ele tem conseguido uma 
pastagem; ele tem alcançado um lugar ao qual ele pertence. E o Espírito Santo é aquele 
Líder, Aquele que o guia por águas tranqüilas e lhe dá Vida Eterna.  
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80   Quando eles viram aquelas pessoas perderem todo o seu orgulho... Eles começaram 
a dançar no Espírito; eles começaram a falar em línguas, línguas de fogo partidas voando 
deles. E aqui então todos eles saíram, um grupo de galileus falando em cada língua sob o 
céu. Eles não sabiam o que tudo aquilo significava. Aqueles doutores em divindade 
realmente ficaram surpresos. Eles não sabiam o que tinha acontecido, mas eles tinham sido 
imunizados. 

81   Vocês sabem, eles começaram a perguntar: �O que isto tudo significa?� Quando as 
perguntas começaram a se levantar: �Há ainda algum Bálsamo em Gileade? Há ali algum 
médico?� Eles tinham um Médico. Eles tinham um Grande Médico; eles tinham um 
médico terreal. Vocês sabem qual era o seu nome? Doutor Simão Pedro. Ele conseguiu 
para si uma pequena tribuna, e ficou de pé sobre ela, e ele lhes deu uma lição.  

82   Eles disseram: �Nós somos candidatos para isto. O que devemos fazer para 
sermos salvos?� 

   �Vocês querem isto, irmãos?� 

        �Sim.� 

      �Ora, este... Eu digo a vocês de que lugar lá nas Escrituras isto vem� (Qualquer bom 
médico retorna à sua formula.) Ah, oh, oh. Voltem. Isto é o que foi falado pelo profeta 
Joel: �E acontecerá que nos últimos dias, disse Deus, �Eu derramarei do Meu Espírito sobre 
toda carne.��                 

      Eles disseram: �Pedro, Doutor Simão Pedro, o que podemos fazer para sermos 
salvos?� 

      Ele disse: �Eu vou escrever uma receita para vocês, e ela é uma que não vai ser 
mudada. É uma receita eterna.� Disse:: �Arrependam-se, cada um de vocês, e sejam 
batizados no Nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. E recebereis o dom 
do Espírito Santo. Pois esta receita é para vocês, e para os vossos filhos, e para aqueles que 
estão distantes, e tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar.� Essa é a receita. Oh, 
irmão. Simplesmente cumpra-a. Há muito Bálsamo ainda em Is � em Gileade, e nós 
estamos cheios de médicos aqui. Isto é certo! 

83  Você sabe de uma coisa? Se um médico escreve uma fórmula, e algum farmacêutico 
prático a toma, e coloca muito antídoto, ou não o suficiente, ele matará seu paciente. Isto é 
o que tem sido o problema hoje. A receita foi escrita � aquela receita eterna no dia de 
Pentecostes. Muitos farmacêuticos práticos chamando a si mesmos de médicos têm 
injetado outra coisa naquilo, e aquilo tem matado a igreja, até a tornarem um bando de 
mulheres de cabelo cortado, vestimentas curtas... Este é que é o problema. Esta é a razão 
pela qual nossas mulheres estão cortando seus cabelos, e nossos homens estão se 
denominando, e assim por diante, sem coragem suficiente para ficarem fora. Eles não têm 
seguido a receita à risca. 

84  Vocês querem saber o caminho de volta? É este. É aquilo que Pedro disse, o 
Doutor Pedro, aquele que está aplicando a vacina. Cristo a experimentou em Si mesmo e 
ela funcionou. Pedro a tomou e ela funcionou. Eu a tenho tomado e ela está fazendo 
realmente bem. Esta é a receita. Não tente falsificá-la. Não tente  adicionar alguma coisa a 
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ela. Se você colocar muito veneno, você matará seu � você matará seu paciente, tão certo 
quanto o mundo existe. O doutor sabia como equilibrar a receita. Isto é certo.  

85   Então, se você quer saber como a receita é dada, Ele a tem escrito bem aqui em 
Atos. Aí está como fazê-lo. Exatamente. Não ir e apertar a mão do pregador, e ter umas 
poucas gotas de água aspergidas sobre você, ou alguma outra coisa. Ele dá a receita bem 
aqui, e você a segue à risca, e os mesmos resultados virão (Isto é exatamente correto!), 
porque Ele nunca experimentou isto em um porquinho-da-índia, Ele experimentou isto em 
Si mesmo. E Deus se fez carne e habitou entre nós, e cada filho de Deus que é nascido do 
Espírito de Deus� �É para vós e para vossos filhos, para aqueles que estão distantes, e 
tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar�, esta receita funcionará. Amém. Eu não 
estou louco, mas estou imunizado (Amém.), há algo se movendo aqui dentro. Eu sei que 
isto é certo. Eu tenho experimentado isto. Eu sei que isto é a verdade. Os mesmos 
resultados que eles tiveram�  

86    �Estes sinais seguirão aqueles que crerem. As obras que Eu faço vós também as 
fareis.� Cristo em vós, a esperança da glória. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja 
em você. Se aquela mesma mente estiver ali com o mesmo poder que ali está, você fará as 
mesmas obras que Ele fez. Se você tira todo o veneno disto, e tudo que fere� Alguém diz: 
�Eu tenho medo de te dizer...� Maricas. Deus quer homens. 

           �Eu não gosto de dizer...� 

     Oh, alguns... Precisam ter� eu não sei o quê. Eles precisam de vacina. Sim, senhor. O 
que nós precisamos é de imunização. Sim, senhor. Isto é para vós, e para vossos filhos, 
aqueles que estão distantes.  

87  Agora, se você� Vê, se você coloca muito veneno nisto, você mata o seu paciente. 
Isto é correto. Você não quer ser bruto, e rude, e intimidador, e petulante (Vê?), com uma 
verdade que você encontrou. É ali onde vocês, irmãos uniscistas, cometeram o erro. Agora, 
nós vamos voltar à estrada. Nós iremos de volta para a cura. E vocês, irmãos 
assembleianos, que separaram a si mesmos, cada um de vocês, é ali onde cometeram o seu 
erro. Quando uma verdade é adicionada, apenas siga adiante. Deixe-a quieta. Deus se 
encarregará daquilo. Homem algum pode vir a Ele a não ser que Ele o chame de alguma 
maneira. Correto. A estrada de volta, irmão, é companheirismo com todos os Irmãos. Isto 
é correto. Imunizados contra o ódio, imunizados contra a malícia, imunizados contra o 
mundanismo, de volta para a imunização do Espírito Santo, para o poder que levantou 
Jesus da sepultura e pôs a igreja em fogo no dia de Pentecostes. De volta para aquela 
imunização.  

88  Aqui está a receita. �Aqui está a água. O que te impede?� Aqui está o Espírito por 
toda a igreja. Qual o problema? Deus algum dia perguntará �Por quê?�. Seguramente. Se 
você toma toda a sua receita, e teme dizer qualquer coisa para a sua igreja, e teme que a sua 
denominação te coloque para fora, o que você faz? Você também pode dar a eles um gole 
de água. Ela não tem nenhum medicamento em si de forma alguma. Esta é a razão pela 
qual eles fazem o que fazem. Isso é certo. 

89  Vocês precisam da receita. Este é o caminho de volta. Esta é a maneira que isto 
começou. Esta é a maneira como Deus começou a Sua igreja. E quando você sai do 
caminho, você está fora do caminho. Quando nos denominamos, e apertamos as mãos, e 
adotamos o batismo por aspersão, e adotamos o aperto de mãos em sinal do Espírito 
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Santo, ou você coloca uma bolacha de wafer em sua boca em sinal do Espírito Santo, você 
está fora do caminho.  

90  O capelão uma vez disse... Quando um homem foi metralhado, ele disse: �Capitão, 
você conhece a Deus?� 

          Ele disse: �Eu O conheci uma vez.�            

          Disse: �Quando você� Quando você O conheceu?� 

          Ele disse: �Não consigo lembrar.� 

      Disse: �Onde você O deixou? Você terá que voltar onde O deixou para encontrá-Lo.� 

      Ele disse: �Eu não sei.� 

      Ele disse: �Seus pulmões estão se enchendo, senhor. É melhor você lembrar 
rapidamente.� 

      Então ele deitou-se ali por um instante, disse... Uma grande paz veio sobre sua face. Ele 
disse: �Eu lembro. Eu lembro onde O deixei.� 

     Ele disse: �Onde foi isto?� Ele disse: �Comece exatamente dali.� 

      Ele disse: �Agora, eu me deito para dormir. Eu oro ao Senhor para que sustenha a 
minha alma. Se eu morrer antes de despertar, eu oro ao Senhor que se encarregue da minha 
alma.� Ele inspirou seu ultimo fôlego enquanto as bolhas de sangue enchiam seu estômago 
e ele morria. O que ele fez? Ele encontrou a Jesus ali onde O tinha deixado. É ali onde a 
igreja O encontrará. Você nunca O encontrará em uma denominação; Ele não está ali. 
Você nunca O encontrará em algum tipo de programa educacional; Ele não está ali. Você 
O encontrará no batismo do Espírito Santo, e aquele é o único lugar que você O 
encontrará. Amém. 

91   Esta é a verdade, irmão. De volta� Este é o caminho de volta. Não mexa com 
esta receita. Tome-a. Creia nela. Seja cheio com o Espírito Santo. Isto é para todas as 
gerações. Olhe, a promessa é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão distantes, 
tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta receita é para cada pessoa. Ela não é 
algum tipo de aperto de mãos. Mas a receita é exatamente da maneira que Pedro falou e 
escreveu, e Deus escreveu isto pelo Espírito Santo em Atos 2:38, é para que se arrependam, 
cada um de vocês, e não apenas dizer: �Bem, arrepender-se? Agora, bem, eu irei me unir à 
igreja.� Isto não quis dizer aquilo. �Bem, eu irei e serei batizado, e então farei isto.� Não, 
senhor. Água não te salva. Arrependa-se ou pereça. Não o batismo para a regeneração, eu 
sei que alguns de vocês crêem nisto. Mas como você pode vir a aceitar isto? Não, senhor. 
Arrependa-se. A receita disse que o arrependimento vem primeiro. Então ser batizado no 
Nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Depois que você tem se 
arrependido, então você é um candidato para o batismo do Espírito Santo. E a promessa é 
para vós, e para vossos filhos, e para aqueles que estão distantes.  

92  Oh, vocês Metodistas, Batistas, Presbiterianos, Nazarenos, Peregrinos da Santidade, 
Católicos, Pentecostais, qual é o problema? Qual é o problema? Quando Deus desce para 
expressar-Se em Seu poder e glória, então vocês se perguntarão o que vem a ser tudo isto. 
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Esta é a razão pela qual vocês têm estes credos e coisas, e injetaram estes dogmas e coisas, 
até que isto ficou completamente fora. Filhos, voltem. Este é o caminho de volta. Aceitem 
a receita. Livrem-se desta doença pecado, esta incredulidade. Voltem para Deus. Creiam 
nisto com todo o vosso coração. Vamos orar.  

93   Eu creio em Ti, Senhor. Eu venho com esta igreja esta noite. Eu creio, Senhor, que 
são as pessoa de corações mais honestos que eu já tenho encontrado. Eu oro, Senhor, para 
que eles não pensem que nós dizemos estas coisas de nós mesmos. Que eles possam saber 
que isto é um fardo, uma dor de cabeças ter que dizer estas coisas. Mas ainda assim, um 
verdadeiro médico será verdadeiro para com sua receita. Senhor, que isto possa preencher 
cada coração nesta noite. 

94  Se as pessoas aqui apenas têm recebido o batismo de João, como Paulo os 
encontrou, que eles possam descobrir que há um outro batismo, que há um batismo do 
Espírito Santo. Se a única coisa que eles sabem fazer é apertar a mão de um ministro, ou 
unir-se a um credo, que eles possam ser cheios com o Teu Espírito Santo. Conceda isto, 
Senhor. Que eles possam vir humildemente, e ter este privilégio, e retornarem à Rua Azusa 
outra vez, virem todos ao caminho de regresso até o Pentecostes novamente, para o Reino 
e a glória de Deus. Eu os apresento diante de Ti, diante de Teu altar dourado, onde o nosso 
Sacrifício, Jesus Cristo, repousa. Receba-nos, Pai. 

95  Tu és Deus. Tu sempre foste Deus. Tu sempre serás Deus. Tuas Palavras não 
podem falhar. Quando Tu estiveste aqui na terra, encarnado em Seu próprio Filho, um 
tabernáculo que Tu construíste para habitar, como aquelas pessoas cegas... Bem, um 
carpinteiro não constrói para si uma casa para ali viver? Não construiu Deus, o grande 
Construtor, Ele mesmo, construiu uma casa para viver nela? Oh Deus, deixe-os ver que 
não é a casa; é o que está dentro da casa � o construtor da casa. E que eles possam 
descobrir que este Espírito Santo, pela morte, sepultamento, e ressurreição daquela Casa 
onde Deus habitou, pelo Sangue inadulterado de Sua própria criação, abriu o caminho para 
que Deus pudesse habitar no coração de nós, pecadores, pela graça. 

 96  Agora, a Tua obra prossegue através da Tua igreja, através da instrumentalidade do 
homem, a qual sempre tem sido Tua maneira de fazer isto. Deus, há muitos homens e 
mulheres aqui nesta noite, famintos e sedentos em seus corações. Nós estamos no tempo 
do jubileu. Nós estamos celebrando, Senhor, esta semana de jubileu de Tua grande graça e 
santidade que tens derramado sobre Tua igreja cinqüenta anos atrás, aqui neste Estado. E, 
Deus Pai, este é o tempo do jubileu, e as pessoas sabem como retornar. É pelo caminho 
em que eles começaram desde a primeira vez. Voltar para o Espírito Santo. Voltar a rejeitar 
estes dogmas que a denominação tem injetado dentro disto. Voltar e serem curados pelo 
poder de Deus. Conceda isto, Pai. 

97  Agora, nós sabemos que estas coisas todas têm contribuído para o bem de Tua 
promessa, porque Tu a deste como um tipo em Israel, como tivemos a noite passada. 
Agora, que o Deus de � de Jesus Cristo, que Aquele que foi Emanuel, que Aquele que 
esteve aqui na terra e disse: �Aquele que crer em Mim, as obras que eu faço ele também as 
fará,� que isto aconteça, Senhor. Nós entregamos o culto, a Palavra... Perdoe a maneira 
falha como eles têm feito Senhor. Mas eu oro para que Tu aprofundes isto em cada 
coração, e que  produza uma igreja santa, cheia com o Espírito, de volta ao dia do 
Pentecostes outra vez. No Nome de Jesus, eu entrego a Ti. Amém. 
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98  Vocês crêem? Eu quero a sua atenção completa por uns poucos momentos. Eu 
quero que vocês creiam com todo o vosso coração. A Bíblia disse, o Senhor Deus nos tem 
prometido que tantos quantos crerem serão salvos. Agora, isto soa um pouco horrível. 
Mas, você vê, quando você realmente crê, isso é tudo que você pode fazer. Então um... 
Deus tem que� Quando você realmente crê nisso, então Deus derrama do Espírito Santo 
sobre você. E então Deus vindica Sua Palavra.  

99   Agora, a Bíblia disse� Espere um minuto. Eu creio� Antes que eu faça isto, eu 
creio que iríamos ter uma fila de oração. Isto é certo? Sim. Tudo bem. Quantos querem 
voltar ao Pentecostes? Levantem suas mãos. Quantos crêem que a receita ainda é boa? 
Amém. Com certeza é: O batismo do Espírito Santo, não uma educação, não subir e 
conseguir o seu Ph.D. e então...  

100  Quando Nicodemos veio ao Senhor Jesus, Jesus... Ele disse: �O que devo fazer 
para ter Vida Eterna?� Um homem com oitenta anos de idade, tinha sido um sacerdote por 
toda sua vida...� �O que devo fazer para ter Vida Eterna?� Jesus não disse: �Vá e 
aperfeiçoe a sua escolaridade.� Não. Ele não disse: �Vá e busque um cargo mais alto na sua 
organização.� Não. Ele diretamente lhe disse. Ele � Ele � Ele absolutamente o repreendeu 
por ser um homem de tal calibre e então não saber nada a respeito daquelas coisas, que 
você tem que ser nascido de novo. Sim, senhor. Esta é a mesma coisa esta noite. Vê, nós 
tomamos isto muito levianamente. Nós apenas tomamos algum tipo de sensação, dizemos: 
�Eu fui nascido de novo,� e seguimos adiante. E a sua vida prova que aquilo não 
aconteceu. Há algo errado. Sim, senhor. Oh, você diz: �Mas eu sei que aquele homem é um 
bom homem.� Não importa o quão bom ele seja, aquilo não tem nada a ver com isto. Você 
não encontra pessoas melhores do que os maometanos, e coisas assim, dóceis e tudo o 
mais. Seguramente que não. Oh, não. Algumas vezes pagãos, adoradores de ídolos, tão 
dóceis e humildes como eles podem ser. Aquilo não significa nada. Não, senhor.  

101   �Estes sinais seguirão aqueles que crerem.� Isto é o que o Médico disse. Este é o 
resultado da imunização. Ali está você. Sim, senhor. Esta é a coisa. O Médico disse: 
�Aquele que crer em Mim, as obras que eu faço ele também as fará.� Ele disse isto? Este é 
o sinal de um crente. Nós tomamos como sinal de um bom homem se ele vai à igreja e 
paga seus dízimos. Isto é bom. Isto é ótimo. Mas isto não é o que Jesus disse: �Estes sinais 
seguirão aqueles� As obras que eu faço, ele também fará,� porque se a vida que está em 
um pêssego pode ser retirada de um pessegueiro, e ser injetada em uma macieira, ela não 
mais produzirá maçãs, mas pêssegos; porque o germe de vida do pêssego está na macieira, 
e ela tem que produzir pêssegos. Isto é exatamente correto. 

102  O irmão Williams está assentado aqui, na minha frente, um amável amigo meu 
bem pessoal� Eu... Ele telefonou ao irmão Sharritt esta manhã. E eu estive orando por ele 
pelo telefone. Eu estava junto com o irmão Sharritt certa vez em um pomar cítrico, e havia 
uma árvore plantada ali, uma � uma árvore de... Eu creio que era uma laranjeira, e ela tinha 
� ela tinha mais ou menos quatro ou cinco diferentes tipos de frutas nela. E eu disse: �Ora, 
que tipo de árvore é esta, irmão John?" 

     Ele disse: �Ela é � ela é uma laranjeira.� 

     �Bem,� eu disse, �Eu vejo toronja, uma tangerina, um pomelo, um limão, todas estas 
frutas diferentes.� 

     Ele disse: �Oh, sim.� 
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     Eu disse: �Como?� 

      Ele disse: �Elas são enxertadas.� 

     �Bem,� eu disse, �Agora, isto é maravilhoso, não é?� 

     Ele disse: �Sim. Qualquer coisa que contenha vida cítrica poderá viver com ela.� 

     Isto é muito bom.� Eu parei. Algo me chamou a atenção. Eu olhei novamente. 

103          Como naquele dia em � lá na Finlândia, quando aquele pequeno menino estava 
deitado morto; eu disse: �Irmão Moore, este é aquele companheirinho a respeito do qual eu 
lhe contei bem aqui, em Shreveport. Que um menininho seria levantado dos mortos em 
certo lugar.� Eu disse: �Este é ele. Ele tem que voltar. A morte não pode segurá-lo mais. 
Deus falou.� Eu disse, �Morte, liberte-o.� Ali ele estava. Amém. Deus não pode mentir. 
Não, não. 

104  Eu disse: �Irmão John, eu vejo algo. Veja você,� eu disse, �agora, eu quero lhe 
perguntar algo, irmão John, porque eu quero tirar um sermão disto.� Eu disse: �Agora, no 
próximo ano aquelas � todas aquelas frutas cítricas, como o limão, e tangerina, e toronja, 
todas elas cairão, e ela produzirá laranjas?� 

      Ele disse: �Oh, não, não, não, não.� Ele disse: �Ela produzirá sua espécie.� Ele disse: 
�Aquela que tem um galho de limão produzirá limões, e aquela que produz � que tem uma 
� uma � uma tangerina produzirá uma tangerina.� 

    � Ora.� Eu disse: �Eu pensei que você disse que ela era uma laranjeira.� 

     Ele disse: �Sim.� 

     Eu disse: �Ela pára de produzir laranjas?� 

            Ele disse: �Não. Quando a árvore original faz brotar um ramo original, ele produz 
uma laranja.�  

105  É isto. É isto. Estas denominações têm sido enxertadas. Elas ainda estão 
produzindo frutos denominacionais, associações, e assim por diante. Mas quando a Árvore 
fizer brotar um galho original outra vez, haverá um livro de Atos escrito acompanhando 
aquilo �Eu sou a Videira, vós sois os ramos.� Por quê? A vida que é � que é injetada na 
Videira original produz um ramo, ele é um ramo Pentecostal com resultados pentecostais, 
pois a Vida de Cristo está naquele ramo, ele opera Suas obras. Eu � eu não tenho o dom de 
falar em línguas, mas certamente eu sinto que eu gostaria de ter. Oh, como o Espírito dá 
testemunho em minha alma. Ele dá testemunho com a Palavra, de que estas coisas são 
verdadeiras.  

106  Vocês crêem? Quantos de vocês aqui têm cartões de oração? Levantem suas mãos. 
Agora, abaixem suas mãos. Quantos aqui não têm cartões de oração e estão doentes, e 
querem algo de Deus? Levantem suas mãos. Muito bem. Vocês crêem. 

107  Nosso Pai Celestial, eu sei que estou parado diante de uma audiência onde muitos 
deles são novos, sentindo o Teu Espírito descendo agora. Eu tenho falado a Tua Palavra e 
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lido a Tua receita. Eu tenho dito ao povo que ela é o caminho de volta. Agora, Nicodemos 
reconheceu, e o mesmo fez o Sinédrio quando Te viram encarnado. Eles disseram, �Rabi, 
nós sabemos que Tu és um homem enviado de Deus, pois ninguém poderia fazer estas 
coisas que Tu fazes a não ser que Deus esteja com ele.� E aquele mesmo grupo, sabendo 
que pelas obras que Ele disse que fez, e prometeu que os Seus crentes fariam as mesmas 
obras, eles o chamaram de Belzebu, e disseram que a doutrina Dele enganava as pessoas. O 
tempo não tem mudado, Pai. Nós estamos em outra safra. Mas Tu permaneceste ali. A 
incredulidade não Te parou. Tu seguiste adiante da mesma maneira, fazendo o que o Pai Te 
disse para fazer, quando fizeste uma afirmação clara, dizendo: �Eu nada faço... O Filho de 
Si mesmo nada pode fazer, mas aquilo que Ele vê o Pai fazer...� 

108  Tu pudeste dizer a Felipe onde ele estava, embaixo da árvore, quando Natanael o 
encontrou. Tu pudeste dizer a Simão que ele era o filho de Jonas, chamou o seu nome e o 
nome de seu pai. Tu disseste à mulher no poço. Tu� A fé de um homem cego Te parou. 
Uma pequena mulher com fluxo de sangue tocou a orla de Tuas vestes, completamente 
impossível que Tu sentisses aquilo fisicamente, mas paraste e disseste a ela seus problemas, 
e disse que eles haviam cessado. 

109  Que aquela Vida que estava em Cristo entre neste grupo apenas por uns poucos 
momentos, Senhor, para que eles possam saber que Tu ainda és Deus. Eu tenho há pouco 
terminado de dizer a eles, Senhor, a Tua Palavra. Homens vindo ao redor e dizendo isto, 
aquilo, e com pequenas estratégias, mas, Senhor, de que isto testifica? Que em algum lugar 
há aquele que é verdadeiro. Senhor Deus, deixe isto acontecer nesta noite. Que o Espírito 
Santo fale e não o homem. 

110  Dê fé a esta igreja, Senhor. Eu sei que Tu não poderias ungir apenas um de nós. Tu 
tens que ungir vários de nós. Unja-nos juntos, Senhor, como Tua igreja, e que seja 
conhecido que Tu és Deus, e que eu tenho dito a verdade. Eu estou posicionado em Tua 
Palavra, mesmo sofrendo oposição, mas eu tenho tentado ser verdadeiro. Não dizendo isso 
por mim mesmo, Senhor, e não para que estas pessoas ouçam a mim, mas estou orando 
porque a confrontação é iminente. Eu oro para que Tu vindiques a Tua Palavra esta noite, 
Senhor, que Ela é a Verdade, que a Vida que estava em Cristo vive em Sua igreja e em Seus 
crentes. Conceda isto, Pai, através do Nome de Jesus Cristo. Amém. 

111  Eu quero que cada um seja tão reverente quanto puder. Quantos aqui são 
estranhos para mim? Levantem suas mãos. Eu apenas poderia sentir isto. Vê? Vocês nunca 
têm estado nas reuniões antes? Agora, Jesus Cristo disse em Sua Palavra em São João o � 
14:12: �Aquele que crer em Mim, as obras que Eu faço ele também fará.� Você crê nisto? 
A Bíblia disse: �Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.� Você crê nisto? 
Hebreus 13:8. Tudo certo. Tudo bem. 

112  Agora, a única maneira para saber se é Cristo ou não, não é pelo vestir, pois Ele se 
vestia como um homem comum. Se Ele estivesse aqui esta noite, usaria um paletó como o 
que eu estou usando. Não eram as Suas roupas. Não era porque Ele tinha barba, ou não 
tinha barba. Era a Vida que estava Nele que provava o que Ele era. Muitas pessoas se 
vestiam como Ele naqueles dias, mas elas não eram Ele. Isto é certo. Muitas pessoas hoje 
fazem a mesma coisa, mas isto não muda nem um pouco. É a Vida. Agora, a maneira que 
eles sabiam que Ele era o Cristo é porque eles tiveram que ir pelo que as Escrituras 
disseram que o Cristo seria. Está isto correto? Agora, o que Moisés lhes disse que o Cristo 
seria? Ele seria um profeta como ele mesmo. É isto correto? E todos eles esperavam por 
isto porque Deus lhes tinha dito: �Se houver alguém entre vós que seja espiritual ou um 
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profeta, Eu, o Senhor, falarei a ele. E se assim for, aquilo será verdade. Se assim não for, 
então não o ouçam.� Isto é simplesmente lógico. 

113 E então, quando Jesus levantou-se, e quando Ele começou em Seu ministério e 
Simão veio, Pedro, Ele disse a ele que seu nome era Simão, e disse a ele que seu nome era 
Simão e o nome de seu pai era Jonas. É isto verdade? Aquilo fez dele um crente. Felipe saiu 
e encontrou� Ou Natanael saiu e encontrou Felipe sob uma árvore, e disse, �Venha, veja 
Quem nós encontramos.� E quando ele lhe disse o que estava acontecendo, ele não � 
como que o perturbou um pouco a respeito daquilo. E quando ele chegou ali, Jesus olhou 
diretamente para ele e disse: �Eis um israelita em quem não há dolo.� Agora, ele era um � 
ele era um mestre. Ele era um homem que conhecia. Ele disse: �Rabi, quando Tu me 
conheceste?� 

  Ele disse: �Antes que Felipe te chamasse, quando você estava embaixo da árvore, Eu te 
vi.� 

     Disse: �Rabi, Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel.� Aquilo confirmou isto. Vê?  

114  A mulher no poço, quando Ele falou com ela... Muitos, por toda a Escritura, eles 
sabiam que quando Ele viesse seria um Deus-profeta. Aquele era o Seu sinal, e sempre tem 
sido; e ainda é. Então, note você, que quando nós descobrimos, veio esta mulher, Ele disse: 
�Mulher, dá-Me de beber,� queria iniciar uma conversa com ela. 

  Ela disse: �Não é costume para os judeus pedirem a mim, uma mulher samaritana, tais 
coisas. Nós não temos acordos um com o outro.� 

           Ele disse: �Mas se você soubesse com Quem está falando, você Me pediria de 
beber.� 

           Ela disse: �O poço é fundo. Você não tem nada com o que tirar,� e assim por 
diante. 

     Ele disse: �Vá, busque o teu marido e venha aqui.� 

     Ela disse: �Eu não tenho marido.� 

     Ele disse: �Isto é certo. Você teve cinco, e aquele com quem você está vivendo não é 
seu marido. Você falou a verdade.� 

     Ela disse: �Senhor�� 

  

115  Agora, quando os fariseus O viram fazer aquilo, eles disseram: �Ele é um adivinho, 
Belzebu.� Vê? Mas aquela prostituta, ela disse: �Senhor, eu percebo que És um profeta. 
Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Este será o sinal do 
Messias. Sabemos que quando Ele vier, Ele nos dirá estas coisas.�  

     Ele disse: �Sou Eu que falo contigo.� 
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     E rapidamente ela correu para a cidade, e disse: �Venham ver um Homem que me disse 
as coisas que eu tenho feito. Não é este o próprio Messias?� E os homens da cidade creram 
na mulher, e creram em Cristo. É isto certo? 

  Não me maravilho que Ele disse: �Se eu não faço as obras de Meu Pai, não Me creiais.� 

116  �Agora, nós não temos que ser espertos, nós não temos que ser educados. Nós 
temos que crer. Nós temos que nos humilhar e nos esvaziarmos para Deus Se manifestar 
através de nós. Esvaziem-se; tirem a si mesmos do caminho. O maior inimigo que você 
tem é você mesmo. Agora, você creia em Deus. Você fará isto? Agora, se Deus, nosso Pai, 
o qual é o Espírito Santo� O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. Nós 
sabemos isto. �Aquilo que nela está concebido é do Espírito Santo.� E se aquele Espírito 
Santo entrar em você e em mim, e produzir a própria vida que Cristo viveu, onde está o seu 
lugar de dúvida? Então eu tenho lhe dito a verdade sobre o retorno, voltar. Você crê nisto? 
Se Ele fizer isto� Eu não digo que ele fará. Agora, lembrem-se, as pessoas pensam que 
estes dias são passados, mas Ele prometeu isto nos últimos dias.   

117  Cada um de nós tem ofícios. Nós temos que ser leais a este ofício. Deus... É a 
Palavra. A Palavra se fez carne, e habitou entre nós. E a Palavra esta noite está em nossa 
carne para manifestar a Si mesma, para provar que Ele é Deus em nós. Ela produz frutos 
Dele. Seguramente. Se eu dissesse a vocês que o espírito de Dillinger (John Dillinger, 
pistoleiro e assaltante de bancos. � Trad.) estivesse em mim, vocês esperariam que eu 
tivesse armas. Se eu dissesse a vocês que o espírito de � de um artista estivesse em mim, 
vocês esperariam que eu pintasse um quadro. Se eu dissesse a vocês que o Espírito de 
Cristo está em mim, então eu faço as obras de Cristo. Isto é o que Ele disse. 

118  Isto ajudaria vocês a crerem. Deixe-me contar-lhes uma coisinha. Falando em um 
Kiwanis [Organização norte-americana para o progresso empresarial e profissional. � Trad.] 
diante de alguns doutores em uma reunião outro dia... Eu tinha feito um exame físico com 
um médico famoso. Eu estou viajando para o exterior. Eu realizei um exame físico. Eu fiz 
aquilo propositalmente. E ele estava me deixando� Ele fez um check-up de cima até 
embaixo. E depois ele tomou o batimento cardíaco, sangue e tudo o mais� Graças a 
Deus, aquilo foi rápido. Então � então quando eu � eu tinha bebido aquela porção de 
bário, fiquei realmente muito tenso, e ele pressionou sobre o meu estômago. Ele estava 
olhando através do raio X. Ele disse: �Irmão Branham?� 

                Eu disse: �Sim, senhor.� 

                Ele disse: �O seu estômago parece normal, mas não sai nada.� 

                Eu disse: �Não?� E eu disse: �Deve sair?� 

                Ele disse: �Sim, senhor.� Ele disse: �Que coisa, eu não entendo.� 

                Eu disse: �O que devo fazer?� 

                Ele disse: �Pense em algo realmente bom para comer.� 

                Eu disse: �Por que você quer que eu faça isto?� Eu sabia o que ele iria me dizer. 

                Ele disse: �Um grande bife, suculento e gostoso�.  
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                Eu disse: �Vou me comprometer com um prato de esquilo frito com feijão 
carioca.� 

                E ele disse: �Muito bem. Comece.� Eu mudei, e comecei a pensar. 

                Ele disse: �Ali está ela.� 

                Eu disse: �O que fez aquilo, doutor?� 

                Ele disse: �Um pequeno impulso elétrico em seu cérebro enviou uma mensagem 
para o seu estômago.� 

                Eu disse: �Isto está bem?� 

119  Falando então, eu disse: �Você se lembra do pequeno impulso?� Eu disse: �Doutor, 
o que te faz sonhar? Você � você sonha?� 

      Ele disse: �Sim.� 

         Eu disse: �O que é isto, uma parte de você que está sonhando?� 

      Ele disse: �É o seu subconsciente.� 

      Eu disse: �Um humano normal, aqui está o consciente, e aqui está o subconsciente. 
Você tem que ir dormir para poder alcançar aquele consciente.� 

      �Você acabou de me dizer,� disse: �Eu encontrei algo, irmão Branham. Novamente, eu 
não posso explicar isto.� Disse: �Não são seus nervos.� Ele disse: �É algo dentro dos seus 
nervos.� 

      Eu disse: �Minha alma?� 

      Ele disse: �Sim.� Disse: �Eu� Isto simplesmente faz de você o que você é.�  

120  E eu disse... Eu perguntei a ele a respeito de visões. Ele não sabia nada a respeito 
disto. Então eu lhe falei... Eu disse: �Um consciente está aqui, e o outro está ali aqui. Você 
tem que sair deste consciente, deixá-lo ficar adormecido, para poder entrar no outro. Mas 
alguma parte de você foi a algum lugar, porque você pode lembrar de sonhos e lugares em 
que você esteve em seus sonhos, anos e anos passados.�  

      Ele disse: �Isto é certo.� 

  Eu disse: �Você vê, isto é o normal. Mas Deus então faz com que alguns de nós tenhamos 
nosso primeiro consciente e o subconsciente exatamente juntos. Nós não vamos dormir. 
Deus apenas usa isto para ver coisas que foram, e que são, e que virão. Isto é profético.� 

      Ele disse: �Senhor Branham, eu tenho lido seus livros sobre cura.� Ele disse: �Eu 
certamente concordo com você.� Disse: �Eu vou lhe dizer.� Disse: �Nós temos casos aqui 
que eu poderia te provar, absolutamente...ciência...� (Se há um médico por perto pode lhes 
dizer isto.) Ele disse: �Deixe uma pessoa ter algo maligno, ou uma tuberculose, ou uma 
úlcera, ou algo que seja realmente mau... Nós sabemos que aquilo vai matá-lo, e nós vamos 
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lhe contar acerca disto.� E disse: �Se ele fica decepcionado, frustrado, com raiva, triste e 
assim por diante,� disse: �aquele paciente morrerá bem logo.� Mas eu digo, aquele 
paciente... Normalmente se ele é um cristão, ou algo, ele não se importa de morrer. É 
simplesmente uma das coisas que temos de fazer, como se morrer fosse parte de viver, 
então ele apenas segue adiante e suporta aquilo: �Eu viverei até que o meu tempo se 
acabe.�� Ele disse: �Aquela atitude quase que aposenta aquele caso.� Disse: �Ele vai 
prolongando e vivendo, vivendo, vivendo, vivendo, antes que aquilo o mate.�  

121  E eu disse: �Muito bem, doutor, deixe-me terminar minha história.� Eu disse: 
�Coloque um detector de mentiras em seu braço, e fique em pé, e tente o seu melhor para 
fazer uma mentira soar como a verdade, e observe como aquela agulha vai para o negativo. 
Por quê? É a vibração em seus nervos. Você não foi feito para mentir; você foi feito para 
falar a verdade. Uma mentira é uma coisa tão terrível que ela interfere com seus nervos. 
Você não foi feito para ficar irado. Você deve estar em paz, como uma criança, com Deus. 
Vê? Você não esta suposto a ficar frustrado. Você deve ter fé, caminhar com Deus. Vê?� 
Eu disse: �É isto.� Eu disse: �Agora, doutor, se o � este homem vivendo neste primeiro 
consciente puder tomar a atitude de que se ele morrer ele está salvo, então que diferença 
isto faz, isto aposentará o caso por um longo tempo. O que aquilo fará quando cair daquele 
primeiro consciente de volta para o Segundo? No batismo do Espírito santo, aquilo 
removerá aquele caso completamente.�  

122  Aquele médico levantou-se, e disse: �Maravilhoso,� com lágrimas correndo por sua 
face. 

      Eu disse: �Doutor, você sabe qual é o problema?� Eu disse: �As nossas igrejas não 
ensinam isto.� 

      Ele disse: �Senhor Branham, isto é verdade.� 

      Eu disse: �Nós precisamos voltar para o Pentecostes.� 

      Ele disse: �Eu sou presbiteriano.� Disse: �Minha esposa é Presbiteriana.� 

      Eu disse: �Vocês se uniram a uma loja Presbiteriana.� 

      Ele disse: �É mais ou menos isso.� 

      Eu disse: �Doutor, um cristão é nascido de novo. Você não pode se unir. Você tem 
que ser nascido.� 

     Ele disse: �Senhor Branham, isto é a verdade,� com lágrimas começando a correr pela 
sua face. Eu vou batizá-lo brevemente. Isto é certo. 

  

123  O quê? Se as suas frustrações podem segurar aquilo ali, e o seu primeiro consciente 
vai fazer aquilo descer, e fazer o seu corpo funcionar corretamente, o que ele fará quando 
você deixar o Espírito Santo entrar em cena? Ele vai realizar tudo o que Cristo prometeu. 
Você se torna um instrumento do Espírito Santo.  
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124  Quando eu nasci, houve uma Luz pairando ali. Vocês têm a foto aqui em algum 
lugar. Isto é verdade. Se eu morrer em cima desta plataforma, a ciência tem provado que 
isto é verdade. Agora, para mim, eu sou um homem, eu não sou nada. Eu sou apenas vosso 
irmão. Não há nada de mim. Mas o Espírito Santo, por predestinação preordenou dons; 
Deus tem colocado na igreja, não sobre aquilo que algum ancião impõe as mãos. Deus 
colocou na igreja primeiro apóstolos, então profetas, e assim por diante. Deus os colocou 
ali. Eles são dons divinos preordenados de Deus. Antes mesmo que o profeta Jeremias 
fosse nascido, Deus disse: �Te conheci antes mesmo que estivesse no ventre de tua mãe, e 
te ordenei como um � um profeta para as nações antes que saísses do ventre.� Está isto 
correto? Ele não tinha nada a ver com aquilo. Deus faz isto. Ele ainda é Deus.  

125  Agora, vocês creiam com todo o vosso coração. E você que está doente ou tem 
uma necessidade de Deus, apenas diga: �Senhor, Deus, eu tenho ouvido esta mensagem, 
que é estupenda para mim. Eu tenho ouvido este homem proclamar que Tu és Deus, e que 
Tu estás bem aqui no meio do povo.� Se Ele não está, então Ele disse algo errado. �Onde 
estiverem dois ou três, reunidos em Meu Nome, ali Eu estarei no meio deles.� Por quê? Ele 
está em vocês de alguma maneira. E quando Ele dividiu-Se a Si mesmo entre vocês, isto 
volta a ser uma unidade novamente. Agora, você tem que ser parte daquela unidade para 
crer que esta parte da unidade pode operar. Se Ele deu-me um ministério, Ele tem alguém 
que crerá nele, ou não haveria necessidade de me haver dado um ministério. Isto é certo. 
Creia você com todo o seu coração e veja se Deus não age. 

126  Agora, eu não quero vocês, pessoas com os cartões de oração; eu quero as pessoas 
que não têm os cartões de oração, porque eu irei chamar os cartões de oração. Eu quero 
que você guarde isto em sua mente. Agora, sejam realmente reverentes. Cristo� Agora, 
Cristo podia curar, porque Ele curava por visão quando o Pai Lhe mostrava. Isto é certo. 
Ele nunca curou alguém, ou operou um milagre, até que Ele não visse primeiro em uma 
visão. Quantos sabem disto? São João 5:19, Ele mesmo disse isto. Ele é Deus, e não pode 
mentir. Mas, veja você, a cura já tem sido comprada agora. O sacrifício foi feito. Ele ainda 
pode proclamar a Si mesmo por profecia e demonstrar Seus sinais. Mas cura, você tem que 
crer Nele. Se Ele estivesse em pé aqui esta noite, e você dissesse: �Senhor, Tu me curarás?� 
Ele diria: �Eu já tenho feito isto. Você não crê nisto?� Pois Ele foi ferido pelas nossas 
transgressões; por Suas pisaduras nós fomos sarados. Vocês entendem isso? Agora, creia 
nisto e veja se Ele ainda está vivo.  

127  Que desafio! Eu fiz este desafio diante de meio milhão de pessoas em pé diante de 
mim em Bombaim, Índia. Eu fiz este desafio diante de duzentas e cinqüenta mil em 
Durban, África do Sul, observei Deus entrar em cena. Uma multidão de trinta mil nativos 
atirou fora seus ídolos e se tornaram cristãos naquele minuto. E mulheres, completamente 
nuas, assim que Cristo entrou em cena, elas taparam-se com suas mãos e se afastaram para 
longe. E então, as mulheres hoje em uma igreja pentecostal encurtando suas roupas, e 
agindo... E eles ainda dizem que têm recebido o Espírito Santo. Há algo� Eu � eu sou� 
Eu amo vocês. Vocês sabem disto. Mas eu sou � eu sou � eu sou zeloso. Quando eu vejo 
minha irmã, filha de Deus, ali fora, vejo meu irmão tão covardemente, ter que se esconder 
de algum tipo de... falha em pregar a Palavra de Deus, que ele sabe que é a verdade. Vejo 
minha irmã se conduzindo como uma mulher de rua ao invés de uma santa de Deus, vejo 
alguns homens com medo de se levantarem e proclamarem a verdade, com medo que sua 
denominação o chute para fora. Um filho de Deus� Eu não� Aquele Sangue não flui 
corretamente. Uma cristandade genuína crê na Palavra, e A sustenta, mantém essa 
promessa. 
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128  Agora, vocês são estranhos. Agora, olhando ao redor, eu conheço o irmão Williams 
assentado aqui. Eu vejo a irmã Moore. Eu penso que aquela seja a irmã Boutliere assentada 
ao seu lado. Eu não a reconheci na noite passada. Eu estou tentando ver se enxergo alguém 
que eu conheça. Este irmão aqui, eu � eu não posso lembrar seu nome, ele é... O que? 
Irmão Harris. Eu o conheço. Irmão e irmã Dauch assentados bem aqui, vindo de Toledo � 
lá em Ohio. É isto. Eu creio que vejo o irmão Collins. É certo, irmão Collins? Um bom e 
antigo rapaz metodista; recebeu o Espírito Santo, é um dos meus diáconos na igreja agora. 
Deus te abençoe, irmão Collins, irmã Collins. 

129   O Espírito Santo está entrando agora� Eu� Ele Se torna cegante. Eu desejaria 
ser capaz de explicar isto. Você não pode explicar Deus. Você tem que crer em Deus. 
Vocês, apenas tenham fé; não duvidem. Creiam no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que 
vocês seriam salvos se cressem. Você diz: �Senhor, eu sou como a mulher que tocou as 
vestimentas do Mestre. Eu não estou tentando tocar o pregador. Ele é um homem. Mas a 
Bíblia disse que Tu és o Sumo Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas 
enfermidades.� Ele disse isto? Isto é o Novo Testamento. Bem, então se você toca o Sumo 
Sacerdote, como você saberia que O tocou a menos que Ele agisse da mesma maneira que 
agiu no passado? E se Ele é o mesmo, Ele agirá igual. É isto certo? É certo? Ele é o Sumo 
Sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. E o que aconteceu 
quando aquela mulher O tocou, saiu e se assentou assim como vocês estão assentados, ou 
o que quer que ela tenha feito? Jesus virou-Se e disse: �Alguém Me tocou.� 

     Pedro disse: �Ora, todo o grupo Te tocou. Por que dizes uma coisa como esta?� 

  Ele disse: �Mas Eu percebo que virtude saiu de Mim. Eu fiquei fraco.� Ele olhou em volta 
até que encontrou a mulher, falou a ela a respeito do seu fluxo de sangue, e disse: �Tua fé 
te tem salvado.� 

130  Ele é o mesmo Deus esta noite. Ele é o mesmo Sumo Sacerdote. Agora, vocês 
creiam. Vocês creiam. Vocês que não me conhecem, vocês que não têm cartões de oração, 
peçam a Deus, e sejam humildes a respeito disto. Agora, lembrem-se, será necessário a 
vossa fé para tocar Nele. Eu não posso tocá-lo por vocês; vocês têm que tocá-Lo, vocês 
mesmos. É a sua própria fé. Mas vocês creiam. Quantos crêem? Diga: �Eu creio.� Se tu 
não puderes crer� Vamos começar, fileira por fileira. Apenas venham.  

131  Agora, eu desejo que vocês sejam realmente... Não se levantem ou movam-se ao 
redor agora. Permaneçam realmente quietos. Possa o Senhor Deus conceder a vindicação 
para Sua igreja. Deus, eu tenho dito a verdade. Tanto quanto eu sei que é certo. Que o Pai 
Celestial, diante do Qual todos estamos, permita que isto aconteça para ajudar Teu povo, 
Senhor, para ajudar Teu povo. Pregando duramente, você tem que� Isto é uma mudança; 
é uma outra unção; o mesmo Espírito, mas apenas um outro ofício.  

132  A senhora assentada ali, bem ali, no final da fileira, bem ali, olhando para mim, com 
uma coisinha branca sobre você, você crê? Você crê? Você crê que Eu seja Seu servo? 
Você tem uma necessidade Dele, não tem? É para a sua garganta. Pergunte a ela se isto é a 
verdade. Senhora Sparks, você crê com todo o seu coração? Aquela criança assentada ali, 
você também queria receber oração. Sim, senhor. Ele tem anemia, está com uma condição 
nervosa. Isto é verdade, não é? Eu não conheço a mulher, nunca a vi em minha vida. 
Coloque a sua mão sobre a criança. No Nome de Jesus Cristo. Se esta mulher teve fé 
suficiente para fazer isto, deixe isto ser conhecido, Senhor. Que aquilo possa sair no Nome 
de Jesus Cristo. Amém. Não duvide.  
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133  Agora, Ele está aqui. Vêem? Nós estivemos louvando-O até que Ele veio. Agora, 
Ele está aqui. Aqui está uma pequena mulher assentada ali atrás, atrás daquela mulher. Ela 
está com suas mãos levantadas; ela tem um lenço em sua mão. Ela está orando. Ela está 
assentada no final. A mulher está sofrendo com problema estomacal. Já terminou irmã. 
Você tem um cartão de oração? Você não tem? Você não precisa dele. Você não tem isto. 
Vá para casa e coma o seu jantar. Está tudo terminado. �Se tu podes crer�� Você está 
crendo? Pergunte a estas pessoas. Deus no Céu sabe que eu nunca os vi em minha vida, o 
tanto quanto eu sei. Se isto não for o mesmo Cristo...  

134  Aqui, aqui está uma pequena mulher, assentada bem aqui. Ela está com um casaco 
vermelho. Você tem um cartão de oração, senhora? Você não tem? Você não precisa de 
um. Você não está doente, mas você tem uma pergunta em sua mente sobre a qual você 
queria falar comigo. E esta pergunta é sobre um problema espiritual. Você quer saber se 
você deve deixar o seu trabalho e começar um trabalho de tempo integral para o Senhor. 
Você não é daqui, você é do Texas, Houston. Permaneça, Ele te chamará quando estiver 
pronto para você. Eu nunca vi a mulher em minha vida. Eu desafio você a crer nisto. 

135  O quê? Bem lá atrás. Ali, ali está um contato de um homem com o Espírito, um 
homem assentado bem lá atrás, camisa branca, um tanto calvo. Ele vem do Arkansas. Você 
tem um cartão de oração? Você crê que eu seja profeta de Deus? Seu problema estomacal 
te deixou. Você pode retornar para o Arkansas regozijando. Eu nunca o vi em minha vida. 

136   Ali está um homem, assentado ali, com asma, uma hérnia. Ele é do Texas. Senhor 
Cobb (Isto é certo.) eu sou um estranho para você. Você crê? Volte para o Texas e esteja 
bem, no Nome de Jesus Cristo. Ele é Deus. Você crê?  

137 Ali, ali está assentada uma menina gordinha, assentada ali. Você tem um cartão de 
oração, querida? Você crê que eu seja o profeta de Deus? Como servo de Deus, você crê 
que o que eu disse há poucos instantes atrás naquela mensagem seja a verdade? O seu 
problema de fígado irá te deixar. Vá para casa, fique bem, no Nome de Jesus Cristo. Creia. 
Uma mulher assentada bem ali, no fim da fileira, com uma infecção de ouvido. Você crê 
que Deus te fará ficar bem? Vá para casa; creia nisto; esteja bem. Há uma mulher assentada 
ali com problema cardíaco, usando um chapéu púrpura, seu nome é senhora Lambert. 
Você crê com todo o seu coração? O seu problema de coração sairá, você pode ir para casa 
e ficar bem. 

138  Vocês crêem? Vocês crêem? Eu desafio vocês a crerem nisto. Levantem as suas 
mãos. Senhor Jesus, Filho de Deus, não deixe que estas coisas passem, Senhor. Tu não 
fazes estas coisas em vão. Tu és Deus, o Deus eterno. Tu vives para todo o sempre. Faça 
com que isto seja conhecido esta noite, que Tu és o Autor disto. Que a receita é correta. Tu 
estás em nosso meio, e Tu és Deus. Faça com que as pessoas creiam em Ti agora, e faça-os 
ficarem curados, uma dupla cura para toda a incredulidade. Em todas as coisas nós Te 
damos louvor, nosso gracioso Deus, nosso Pai Celestial. No Nome de Jesus Cristo nós os 
entregamos a Ti. 

139 Vocês crêem com todo o vosso coração? Fale com algumas destas pessoas. Eu 
nunca as vi em minha vida. Eu não sei o que há de errado com elas agora. Esse é o Espírito 
Santo. Essa foi uma vindicação de que tenho lhes dito a verdade. O caminho de volta é o 
caminho que eu tenho dito a vocês. A igreja está perdida no deserto, vagueando ao redor. 
Deus, nosso Pai, está aqui entre nós, em nós, como Ele esteve em Seu Filho, Cristo Jesus. 
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Só que Ele estava Nele sem medida, e em nós com medida, mas o mesmo Espírito. Vocês 
não podem ver? Vocês não sabem disto? Creiam nisto com todo o vosso coração. 

140   Onde nós estamos? Tenham fé em Deus. Creia naquilo que Jesus disse. Como 
poderia Ele ser o Filho de Deus e mentir? Como poderia Ele fazer uma promessa, e aquilo 
não ser verdade? É porque nós não temos sido imunizados. Retornem ao Bálsamo. 
Retornem e deixem o verdadeiro Espírito Santo, não uma emoção, não um entusiasmo; 
sim, é um entusiasmo, ainda assim é uma emoção; Mas deixe-O vir e vindicar a Si mesmo. 
Abra-se. Ele fará as coisas que Ele sempre fez. �Aquele que crer em Mim, as obras que Eu 
faço ele também as fará.� Vocês crêem nisto agora? 

141  Agora, quantos têm cartões de oração? Levantem suas mãos. Se vocês crêem que eu 
seja um servo de Cristo. Jesus disse, a última comissão para a igreja: �Estes sinais seguirão 
aqueles que crerem. Se eles imporem suas mãos sobre os enfermos eles sararão.� Eu me 
sinto guiado. Eu ia sair, mas Algo me disse: �Não faça isto. Aquelas pessoas querem que 
você imponha suas mãos sobre elas.� Deus é bom. Ele parou o meu próprio pensamento. 
O que o parou? Vocês o fizeram, com o seu desejo. Ele vos dará o desejo do vosso 
coração. Alinhem-se, vocês com os cartões de oração. Venham bem por aqui, neste lado e 
então fiquem em fila. Ele é bom. Eu O tenho visto fazer um avião descer do ar, segurou-
me ali por toda a noite, e por todo o dia no outro dia para � pela fé de uma mulher de cor, 
pelo seu rapaz que estava morrendo. Seguramente. Vocês crêem? Vocês crêem na 
mensagem? Se vocês não puderem crer na mensagem, bem, vocês nunca crerão no 
mensageiro, tenho certeza. Mas se ela é a mensagem, Deus a vindicará.  

142  Agora, vocês vêem o que as visões fazem. Eu� Visões são algo que vêm de Deus. 
As visões não te curam; as visões proclamam a Deus. A Bíblia disse: �Se houver entre vós 
alguém que professe ser um profeta, Eu, o Senhor, falarei com ele. (Como Ele falaria? 
Como Ele fez sempre que falou.) E se ele disser a verdade, Eu a vindicarei como sendo a 
verdade.� Então aceitem a receita e voltem. Voltem para a fé pentecostal. Seja um irmão, 
uniscista para com o trinitariano, e o trinitariano para com o uniscista. Seja como um 
irmão, Igreja de Deus para com o Nazareno, Nazareno para com a Igreja de Deus. Seja um 
irmão, seja uma irmã. Não deixem as denominações separarem vocês. Deus predestinou 
Sua igreja. Eles estão no lamaçal em algum lugar. Nós temos que sair e alcançá-los. O 
Espírito Santo está aqui esta noite buscando a cada coração. Possa o Deus do Céu 
conceder.  

143  Agora, quando vocês vierem aqui, se eu pudesse curar vocês, eu o faria. Mas se eu 
lhes dissesse que eu poderia cura-los, eu mentiria. Vocês já estão curados. Jesus curou 
vocês quando Ele morreu no Calvário, pois �Ele foi ferido pelas nossas transgressões; por 
Suas pisaduras nós fomos sarados.� Quantos crêem que esta é a verdade, digam: �Amém.� 
A única coisa que eu posso fazer é impor minhas mãos sobre vocês e pronunciar a bênção. 
Deus conceda esta bênção. Isso te ajudará, estou certo disto, se você crer. Como Oral 
Roberts disse uma vez, aquilo é um ponto de contato.  

144  Eu quero que cada pessoa aqui creia agora, enquanto inclinamos nossas cabeças e 
oramos. Eu quero que estas pessoas enfileirem por aqui. E enquanto elas vêm, eu vou orar 
então, impor as mãos sobre vocês. Está ficando tarde, chegando dez horas, e eu irei orar 
por vocês. Eu vou orar por vocês exatamente agora. Eu vou impor as mãos sobre vocês. 
Eu vou pedir aos irmãos ministros, para que então vocês vejam que não sou apenas eu. Eu 
não sou o único. Cada ministro tem o direito de orar pelos enfermos. Qualquer ministro 
que seja pio e enviado por Deus, que tenha fé em Deus, Deus ouvirá sua oração 
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simplesmente da mesma forma que ouvirá a de qualquer um. Pode ser que eles não sejam 
capazes de discernir e coisas assim. Eles não� Isto não acontece com tanta freqüência. 
Isto é certo. Mas isto não torna a pessoa que faz aquilo, em algo mais do que alguém mais.  

145   Eu não posso pregar como os pregadores fazem. Eu não posso ensinar como os 
mestres ensinam. Eu não posso falar em línguas como o dom de línguas. Eu não tenho 
interpretação. Isto aconteceu comigo� Oh, uma ou duas vezes� Eu tenho falado em 
línguas quatro ou cinco vezes em minha vida. Mas eu nunca fiz� Eu � eu � eu sinto como 
se fosse muitas vezes, mas aquilo simplesmente não sai. Têm sido assim várias vezes. Eu 
apenas � uma vez eu falei em línguas por uma hora. Eu falei em línguas uma vez, nem 
mesmo sabia que eu estava fazendo aquilo. Eu olhei ao redor para ver quem estava falando. 
Eu pensei: �Onde está este alemão, ou o que quer que ele seja?� Olhei ao redor, era eu 
quem estava falando. Eu fiquei então realmente quieto. E naquele mesmo momento havia 
uma mulher esvaindo-se em sangue como que uns dezesseis quilômetros dali, tentando 
chegar à igreja. E quando ela chegou ali, ela deu testemunho de que tinha sido curada 
instantaneamente. Aquilo tinha sido o Espírito Santo fazendo intercessão. Seguramente. 
Agora, estas coisas não são ficção, amigos. Elas são verdadeiras. Deus no Céu sabe que isto 
é verdade, milhares de coisas como aquela, dezenas de milhares. Assim é Deus, amigos. É 
Deus. Creiam com todo o vosso coração agora.  

146  Irmão Moore, alguns de vocês irmãos, irmão Tracy, qualquer de vocês, irmãos 
ministros, querem ficar em pé aqui comigo, enquanto eu imponho as mãos. Irmão Don, 
você poderia ajudá-los ali, irmão Brown, qualquer um, qualquer de vocês, irmãos, que são 
cristãos, e crêem, venham aqui e orem. Vamos todos inclinar nossas cabeças agora. 

147  Deus gracioso, nós estamos aqui para ajudar. Eu rogo que Tu ajudes, Senhor. Eles 
sabem que Tu estás aqui. Eles sabem pelo fruto do Espírito, eles vêem pelas ações do 
Espírito Santo que Tu estás aqui. Senhor, nós somos apenas homens. Nós estamos aqui 
posicionados para cumprir nosso ofício. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Todos 
eles imporão suas mãos sobre o enfermo; todos eles ficarão bem. Senhor, deixe que toda 
pessoa que passar por aqui seja curada, enquanto nós impomos nossas mãos sobre eles em 
comemoração de nossa simpatia por eles, e nossa fé em Deus. 

  

148   Para começar, eu imponho minhas mãos sobre este bebê, e eu condeno esta cabeça 
d�água. No Nome de Jesus Cristo, que isto possa encolher. Que esta mulher possa voltar 
mostrando o quanto a cabeça deste bebê encolheu. Que ele possa viver para o Reino de 
Deus. Amém. Abençoa-o, Senhor. Minha mão sobre o irmão, em Nome de Jesus Cristo, 
que ele se recupere. Minha mão sobre o meu irmão, em Nome de Jesus Cristo, que ele 
possa receber a sua cura. Em Nome de Jesus Cristo, que o meu irmão possa ser curado. 
Em Nome de Jesus Cristo, que a criança possa ser curada. Deus, em Nome de Jesus Cristo, 
permita que nossa irmã seja curada. Em Nome de Jesus Cristo, em Nome de Jesus Cristo, 
permita que nosso irmão fique curado. Em Nome de Jesus Cristo, em Nome de Jesus 
Cristo, permita que nosso irmão fique bem.  

149   Todos os cristãos orando agora, todos orando. Em Nome de Jesus, cure a nossa 
irmã. Imponho as mãos sobre ela em Nome de Jesus Cristo e nossa irmã...?... June, venha 
adiante. Não creia no que você está pensando. Você vai ficar bem, June. Uma mãe, isto 
aconteceu contigo. Mas quando me disseram na noite passada, coloquei-me em oração. 
Você está indo para�?...como�?...mais, ou algo naquela linha. Mas você ficará bem...?... 
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Possa o Deus do Céu repousar Suas bênçãos sobre esta jovem mulher...?... Em Nome de 
Jesus Cristo, que cada nervo possa ser solto. Que ela possa se recuperar exatamente de 
volta àquela forma quando esta voz dourada, este talento que tem sido dado para o Reino 
de Deus, que nós possamos ouvir o seu eco por todo o país novamente. Eu repreendo o 
diabo que tem estado tentando cegar os seus olhos, e tentando envenenar sua mente com 
estas coisas. Mas que possa o Deus do Céu irromper como a luz do dia da Luz de Cristo. 
Eu reclamo esta moça para Ti. Tu disseste: �Se disserdes a esta montanha: �Mova-te�, e não 
duvidares em teu coração, mas crer naquilo que disseste, aquilo que tu disseste acontecerá. 
Você pode ter aquilo que você disse.� Eu pronuncio que esta moça seja curada em Nome 
de Jesus Cristo. Isto tem sido dito, agora que isto seja feito.  

150  No Nome de Jesus Cristo, faça com que isto seja feito pelo nosso irmão. Senhora 
Schrader, eu recebi o seu recado. (Eu conheço a irmã Schrader.) Você me pediu a respeito 
da fita. Eu ainda não tenho estado em casa para ouvi-la. Eu vou fazer isto quando chegar 
em casa. Irmã Schrader, você é uma boa mulher. Eu te amo, minha irmã. Você foi aquela, 
eu não te conhecia, quando eu entrei alguém falou em línguas, e você deu a interpretação, e 
falou exatamente a mesma coisa que aquela Luz falou, quando ela desceu sobre mim ali, 
quando eu ainda era um pregador batista. Disse: �Como João Batista foi enviado para 
precursar a primeira vinda de Cristo, tu foste enviado, e a tua mensagem precursará a 
segunda vinda.� Quando aquele ministro batista, onde eu fui ordenado, quando ele ouviu 
aquilo, disse: �Uma educação de primário vai pregar para potentados?� 

  Eu disse: �Foi isto que Ele disse 

151    O jornal anunciou: �Luz mística paira sobre ministro�, estava na Imprensa 
Associada. Não sabendo nada a respeito daquilo, onze anos mais tarde, alguém falou em 
línguas, e interpretou a mesma coisa, e eu estava ali em pé. Deus é contigo, irmã Schrader. 
O diabo é contra você. Eu sou seu irmão. Oh Senhor, Criador dos Céus e terra, esta frágil 
mulherzinha, oh Senhor, de quem o precioso e amado dom se tem ido, oh Senhor, deixe 
que o poder que levantou nosso Salvador da sepultura, deixe que Ele venha sobre este 
pequeno e frágil corpo para a Tua glória, que profetize em Teu Nome. Permita que ele 
venha. E que possa este dom que foi arrancado, que ele possa voltar bem. Que ela possa 
recuperar, Senhor. Eu pronuncio isto acerca dela no Nome de Jesus Cristo. Agora, isto tem 
sido dito, Senhor, que isto seja feito para a Tua glória. Deus te abençoe, irmã. Que a sua 
alma seja�?...  

152  Nosso Pai Celestial, em Nome de Jesus Cristo abençoe esta jovem irmã e dê a ela o 
que ela pede, no Nome de Jesus. Deus abençoe o nosso irmão, e dê a ele sua cura em 
Nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a nossa irmã. Dê a ela a sua cura, em Nome de Jesus 
Cristo. Deus abençoe o nosso irmão. Dê a ele, Senhor, sua cura. Que as pessoas que 
passam aqui, saibam, Senhor, que elas não passem simplesmente, mas que venham com 
uma fé, crendo. Esta é a maneira para receber isto...?... Conceda isto, Senhor. Que elas não 
venham simplesmente�?... e passem por aqui, mas que elas saibam que estão vindo sob as 
bênçãos de Deus que têm sido experimentadas na igreja esta noite, que Ele está aqui, e Suas 
Palavras foram vindicadas e provadas. Senhor, que o Teu poder curador está em...?... Tu 
podes fazê-lo... [Espaço em branco na fita. � Ed.]... Quando nós cumprimos as condições, 
como nós fomos comissionados para ir e batizar as pessoas. Ele prometeu dar o Espírito 
Santo. E tudo o que nós podemos fazer é batizar. Ele é Aquele que batiza. Então, eu posso 
pregar a Palavra, Ele vindica isto, e eu imponho as mãos sobre estas pessoas. Deus faça-
os�?... Fora deles em Nome de Jesus�?... 
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153   Deus, da mesma forma para com este irmão, dê a ele da mesma forma, em Nome 
de Jesus. Pai Celestial, no Nome de Jesus cure nossa irmã. No nome de Jesus Cristo cure 
esta nossa irmã. Que isto possa ter terminado a partir desta noite. Senhor, Tua grande igreja 
aqui está orando, Pai. Deixe com que isto seja assim�?... Seja curada. No Nome de Jesus 
Cristo, que isto seja curado. No Nome de Jesus Cristo, cure nosso irmão. No Nome de 
Jesus Cristo, que isto seja feito pela nossa irmã. No Nome de Jesus Cristo, que isto seja 
feito�?... Em Nome de Jesus Cristo, que isto seja feito pela nossa irmã. No Nome de 
Jesus Cristo, possa�?...Elevar sua fé agora, enquanto ele está na Presença do Filho de 
Deus, na Onipresença bem aqui agora. Que Ele conceda a tua libertação a partir desta hora. 
Da mesma forma para com nosso irmão, que ele possa...?... Senhor, enquanto ele passa por 
aqui. 

154  Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Tu disseste que se eles impusessem suas 
mãos sobre os enfermos, eles se recuperariam. Eu creio em Ti para isto. E no Nome de 
Jesus Cristo, eu imponho as mãos sobre estas pessoas enfermas. No Nome de Jesus Cristo, 
eu imponho as mãos sobre o meu irmão. Teu Pai, que Ele possa adicionar a bênção que ela 
tinha...?... Deus, conceda, no Nome de Jesus, a cura de nossa irmã. Em Nome de Jesus 
Cristo, conceda a cura deste irmão. Deus ,conceda o desejo de nosso irmão, nós oramos 
em Nome de Jesus. 

155  Pai Celestial conceda o desejo do...?... No Nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, no 
Nome de Jesus Cristo, conceda à nossa irmã...?... No Nome de Jesus Cristo, conceda isto 
para...?... No Nome de Jesus Cristo, eu peço pela cura, Pai. No Nome de Jesus Cristo, cure 
nosso irmão. No Nome de Jesus Cristo, Senhor, cure nosso irmão. No Nome de Jesus 
Cristo, nós pedimos uma vitória�?... No Nome de Jesus Cristo, conceda a cura de nosso 
irmão. Em Nome de Jesus Cristo, conceda a cura de nosso irmão. Cure a nossa irmã, 
Pai...?... Em Nome de Jesus Cristo, cure nossa irmã, Pai. Em Nome de Jesus Cristo, cure 
nossa irmã. Em Nome de Jesus, cure nosso irmão. No Nome de Jesus Cristo, cure nossa 
irmã. Deus, conceda por Jesus Cristo, a cura de nosso irmão. Agora, Senhor, no Nome de 
Jesus Cristo, cure este�?...este bebê para a Tua glória. No Nome de Jesus Cristo, cure 
este�?... No Nome de Jesus Cristo, Senhor, cure esta nossa irmã, eu oro. No Nome de 
Jesus Cristo, bênçãos de Deus sobre�?... No Nome de Jesus Cristo, cure nossa irmã. Em 
Nome de Jesus Cristo, cure o nosso irmão. 

  

156  Agora, enquanto vocês passam por aqui, creiam. Como Ele poderia fazer estas 
coisas que Ele faz, se Ele não estivesse aqui? Ele é tão grande� Simplesmente a mesma 
unção aqui, como em qualquer tempo. Em Nome de Jesus Cristo, cure esta nossa irmã. Em 
Nome de Jesus Cristo, eu imponho as mãos sobre nossa irmã. Senhor. Em Nome de Jesus 
Cristo, creia nisso. Amém. Creia nisso agora�?...irmã. Deus te abençoe. Em Nome de 
Jesus Cristo, com minhas mãos�?... Em Nome de Jesus. Em Nome de Jesus Cristo, eu 
creio por nossa irmã. Em Nome de Jesus Cristo�?... Em Nome de Jesus Cristo, nossa 
irmã�?... Em Nome de Jesus Cristo, nossa irmã�?... Em Nome de Jesus Cristo�?... No 
Nome de Jesus possa nosso irmão ser curado. No Nome de Jesus Cristo, possa a nossa 
própria irmã ser curada. Cure nossa irmã, Senhor, em Nome de Jesus Cristo. Em Nome do 
Senhor Jesus, cure esta nossa irmã. Cure nosso irmão, em Nome de Jesus Cristo. Pai, em 
Nome de Jesus, cure nossa irmã, eu oro. No Nome de Jesus Cristo, cure nosso irmão�?... 

157   Este� Nós cortamos a alteração ali? Este aqui pode parecer muito estranho, mas 
isto apenas está obedecendo a um ato de Deus. Se você crê que se arrependeu, e é 
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batizado, você é um candidato para o Espírito Santo. Vê? Mas como? Através de um 
ministro, um servo de Cristo, que te trouxe a verdade, ministro da Palavra de Deus para 
você. Então, se Deus vem em Sua Palavra, e eles pregam a Palavra, e o Espírito Santo 
desce e prova que isto é a verdade... 

158   Vejam, amigos, o que aconteceu há poucos instantes atrás, eu � eu não sei. Deus no 
Céu sabe, eu não sei. Vêem? Mas o que quer que aquilo fosse, aquilo deve ter sido glorioso 
porque o meu coração está batendo realmente muito rápido com alegria. Isto foi algo 
grande. Agora, isto me parece que uma igreja nascida de novo que professa o novo 
nascimento, e estão � o tempo da vinda do Senhor está à mão� ora, com a evidência, uma 
evidência positiva... Se houvesse um homem de pé aqui com uma longa túnica, e cicatrizes 
em suas mãos, sangue correndo de sua face, aquilo ainda não seria o Cristo. Qualquer 
impostor poderia fazer aquilo. Mas se a Vida que estava em Cristo estiver reproduzida, 
então você sabe que aquilo é Cristo. 

 159   Eu estive pregando em uma destas noites sobre um �Paradoxo�, e isto que vocês 
viram há pouco foi um paradoxo. Foi algo que não pode ser explicado. Vêem? Foi um 
milagre, tal como o Deus do Céu pode fazer. Agora, você diz: �Você poderia me curar, 
irmão Branham?� Isto é impossível. Você já está curado. Se Ele estivesse parado aqui, 
usando o meu paletó que Ele me deu, Ele também não poderia fazer mais. Tudo o que Ele 
poderia fazer, seria vindicar que Ele é Cristo, provar que Ele está aqui. Você tem que crer 
Nele. �Eu posso, se você crer.� E isto é exatamente agora. Se você crer nisto, isto é tudo 
que há para fazer. Isto me parece que deveria eletrificar. Isto deveria enviar as pessoas ao 
arrependimento. Isto deveria enviar as pessoas a buscarem o Espírito Santo. Isto deveria 
fazer algo mais do que está fazendo. É a comida� Está a� Está a Palavra Semente caindo 
sobre solo pedregoso? Senhoras, qual é a resposta? Irmandade, igreja, qual é a resposta? O 
que mais pode Deus fazer? Ele nunca prometeu alguma outra coisa. Vocês nunca verão 
nada maior do que a Presença de Jesus Cristo operando em Sua igreja, realizando as coisas 
que Ele prometeu fazer... 

160  Mas vocês sabem, algo tem acontecido com a igreja. O que vocês pensam que teria 
ocorrido se nós tivéssemos vindo há cinqüenta anos atrás? Vê, isto tem que ser mais 
poderoso agora para sacudir a igreja mais fortemente. �Assim como o inimigo vem como 
uma torrente, o Espírito de Deus levanta contra ele um estandarte.� Em um destes dias Ele 
tirará a igreja exatamente de onde está, os santos nascidos de novo. �Dois na cama, Eu 
tomarei um e deixarei o outro; dois no campo, Eu tomarei um e deixarei o outro.� Aquilo 
levará a igreja para a Presença de Cristo para viverem para todo o sempre. Eu não digo isto 
para ser rude. Eu digo isto com alegria, fraternalmente, amor sincero com uma � uma fome 
em meu coração para ver a igreja de Deus ser a igreja de Deus, um corpo de pessoas. 

161  Os homens não podem fazer nada por você, quando você passa por esta fila assim, 
impondo as mãos, vocês têm ouvido tantas estratégias, e tantos: �Eu suspeito��, e todos 
estes tipos de coisas que nem mesmo estão nas Escrituras. Isto quase tem paralisado suas 
mentes. Vê, o diabo fez isto para te arrancar fora da verdade. A Palavra é a Verdade, e a 
Palavra é feita carne. Vocês entendem? Deus abençoe a todos vocês. Eu amo vocês. Aqui 
estão lenços� [Uma irmã dá um testemunho. � Ed.] Amém. Louvado seja Deus  

162 Senhor Jesus, a Rosa de Sarom, o Lírio do Vale, a Estrela da Manhã, a Raiz e 
Descendência de Davi, o Alfa, o Ômega, o Princípio e o Fim, Aquele que era, que é e que 
virá, envia Tuas bênçãos, Senhor, sobre estas pessoas. Abençoa-os, Senhor, com um 
reavivamento à moda antiga. Envia-os de volta, Senhor, para uma experiência que seus pais 
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e mães tiveram muitos anos atrás, aquilo que estamos nesta reunião. Aqui estão lenços. 
Eles foram tirados dos corpos daqueles abençoados e antigos santos de cinqüenta anos 
atrás, doentes foram curados. Dois mil anos atrás eles fizeram a mesma coisa, e eles foram 
curados. Tu és o mesmo Deus esta noite, o mesmo Espírito Santo, vindo em grande 
porção, e poderes sendo restaurados para a igreja, para sacudir a igreja e tirá-la desta inércia. 
Que possam aqueles que usarem estes lenços serem curados, Senhor. Possa o poder de 
Deus fazer com que cada um deles fique bem. Eu os envio no Nome de Jesus Cristo para a 
cura.  

163   Abençoe o povo agora. Eu os entrego a Ti, Senhor. A Palavra tem sido pregada. 
Tu tens Te manifestado. Tu tens provado que estás aqui. Tu tens provado que não estás 
morto, mas que tens levantado dos mortos, e que estás vivo para todo o sempre. O mesmo 
ontem, hoje, e para sempre, sustentando os Teus mandamentos, e sustentando a Tua 
Palavra e Tuas promessas de geração a geração para todo aquele que crer em Teu Nome. O 
grande Espírito Santo, procurando encontrar um homem em algum lugar� Oh, Deus, Ele 
um dia encontrou um Irineu. Ele um dia encontrou um Policarpo. Ele um dia encontrou 
um Paulo. Ele um dia encontrou um Martim. Ele um dia encontrou um Lutero. Ele 
encontrou um Wesley; Ele encontrou um George Whitfield. Oh, Deus, Ele encontrou um 
Billy Sunday. Deus, deixe-O nos encontrar esta noite. Oh, Deus, alguém desta hora que 
possa sacudir a igreja de tal forma com uma pregação do Evangelho, como um Charles 
Finney, ou alguém, Senhor, que trará a igreja de volta para o seu lugar novamente. Quando 
o próprio grande Espírito Santo, uma obra Dele, não de um homem, se mova por entre o 
povo e declare a Si mesmo como Ele tem feito esta noite, nós estamos gratos a Ti, Senhor. 
Receba nossa ação de graças, e dá-nos de Tuas bênçãos. No Nome de Jesus Cristo, nós 
pedimos isto. 

164  Eu O amo, eu O amo porque Ele primeiro me amou. Vamos apenas fechar os 
nossos olhos agora. Vamos levantar nossas mãos, e vamos dar-Lhe louvor. Vocês sabem 
que Ele está aqui. Quantos crêem assim de todo o coração, todos que crêem que Cristo 
está aqui, digam: �Amém.� Agora, vamos simplesmente cantar para Ele, agora, com todo o 
coração que está em nós, e dar-Lhe todo o louvor que sabemos dar. Agora, muito bem. 

                Eu O amo, (Feche seus olhos agora, cante no Espírito.) 

                Eu O amo, 

                Porque Ele primeiro me amou, 

                E comprou minha salvação 

                No madeiro do calvário. 

  

165  Oh, maravilhoso. [Uma profecia é entregue. � Ed.] Amém. Vocês sabem o que é 
isto? O que é isto? O que é o falar em línguas e interpretação? A pulsação do Espírito 
Santo expressando algo que você não sabe o que está dizendo. Vê? Eu tenho ensinado a 
vocês um caminho de volta. Eu lhes faço um convite. Quantos aqui gostariam de tomar 
aquela rota e seguir a receita? Muitos de vocês aqui, que nunca foram batizados, e 
gostariam de ser batizados, levante a sua mão, diga: �Eu creio. Eu estou pronto. Eu vou 
fazer minhas primeiras obras. Eu voltarei outra vez. Eu voltarei para Cristo.� Levante sua 
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mão. Haverá um culto batismal aqui, amanhã à noite. Um ministro batista há pouco enviou 
uma nota, disse: �Eu estou pronto.� Muito bem. Irmão, eu vim da sua igreja também. Eles 
leram a receita de forma errada para mim, mas eu a li por mim mesmo. E depois que eu  a 
li, eu mudei e a segui como Ele disse para seguir, descobri que alguma coisa aconteceu 
comigo. Oh, Deus. Envie a luz. Olhe para Ele chamando. Perguntando por que nós � por 
que nós fazemos isto?  

166   Eu � eu aprecio a paciência de vocês, como nós nos assentamos e esperamos um 
pelo outro, porque é o Espírito Santo tentando fazer algo dentro de nós. Veja você, Ele 
está tentando injetar alguma coisa. A paciência de vocês é maravilhosa, e isto faz bem. Se 
vocês dissessem: �Oh, eu não entendo, mas eu vou me assentar e ver isto. Eu preciso 
assistir isto,� Deus encherá todo coração faminto que � que realmente buscar. Quando 
você ver isto, não espere mais nem um minuto. Avance e obtenha aquilo, bem ali. Está 
passando por ali. Ele pode não passar por aquele caminho novamente. Isto é certo. Amém, 
amém.  

167  Ouçam, shh� [Línguas e interpretação. Ed.] Amém. Graças sejam dadas ao 
Senhor. Vocês observaram, Ele disse que Ele estava aqui para receber nossos louvores. 
Vocês sabem aquele corinho: Amém, aquele irmão�?...cantou para mim. Amém? Você o 
cantaria, não cantaria? Tudo certo, irmão Don�?... Huh? Venha, Ernie. Nós vamos dar-
Lhe louvor com um hino de Amém. Vocês... Quantos o conhecem? Oh, todos o 
conhecemos, eu acho. Toda minha igreja o conhece, eu acho. Ou eu � eu pensei que vocês 
talvez� O que disse? Oh, irmão, eu não poderia conduzir isto. Eu � eu não posso cantar. 
Oh, mas eu penso que ele ficaria lindo bem agora, para dizer: Amém para tudo o que Ele 
disse. Oh, que coisa. 

                �amém, amém, 

                Amém, amém, amém. 

                Amém� 

  

168  Vamos levantar nossas mãos e dar-Lhe�?... Louvamos a Ti, Senhor�?...E 
bênçãos� Envie o Espírito Santo, Senhor. Venha esta noite e quebrante cada coração, 
enquanto nós estamos louvando...?... 

 
 


